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Þau Kristín Sigurrós Jónsdóttir, Hólmfríður Arndal Jónsdóttir, Jóhannes Viggósson og Jónas Björnsson áttu fyrir
skömmu stefnumót við listagyðjuna í Gullsmára í Kópavogi, heimili eldri borgara. Þau hittast þar ásamt fleirum tvo
morgna í viku og mála með olíu eða vatnslitum, ræða verk hvers annars, leiðbeina hvort öðru og skiptast á skoðunum
um ágæti þess sem þau eru að gera. Þarna ríkir mikill samhugur og gleði þar sem sköpunargáfan fær að njóta sín.

Fjórðu hverri lóð skilað
Tæplega 28% úthlutaðra lóða
í Vatnsendahlíð, Rjúpnahæð og
Hnoðraholti á þessu ári hefur verið skilað aftur, en um 15% þeirra
hefur verið endurúthlutað. Um er
að ræða um 540 lóðir sem úthlutað
var. Ef hver lóð hefur lagt sig á um
15 milljónir króna má búast við að
bæjarsjóður Kópavogs hafi orðið
af um 1,8 milljarði króna tekjum.
Ekki er líklegt að mikil eftirsókn sé
eftir lóðum meðan þetta ástand ríkir í efnahagsmálum þjóðarinnar.
Lóðir sem koma inn eru almennt
auglýstar og svo eru dæmi þess að
lóðarhafi hafi fengið heimild til að
færa sig af einni lóð á aðra.
Geir Marelsson lögmaður hjá
tæknideild Kópavogsbæjar segir

að í septembermánuði hafi verið
úthlutað 10 lóðum svo ekki hafi verið algjör stöðvun hvað varðar úthlutanir. Hann segir að búast megi við
að fáar umsóknir berist nú meðan
ástandið í efnahagslífi þjóðarinnar
sé í svo mikilli óvissu sem raun beri
vitni. Þannig hefur gengi dollars
hækkað um 80% á síðasta eina og
hálfa ári.
Samkvæmt upplýsingum Kópavogsblaðsins úr byggingageiranum
er allt eins búist við að hartnær öllum úthlutuðum lóðum í Kópavogi
verði skilað enda fáist engin fyrirgreiðsla í bönkum til byggingaframkvæmda. Einstaklingar, sem sækja
um byggingarrétt, skulu leggja
fram skriflega staðfestingu án fyrir-

vara frá banka eða lánastofnun um
greiðsluhæfi og mögulega lánafyrirgreiðslu umsækjanda vegna fyrirhugaðrar húsbyggingar. Í auglýsingum um úthlutun á byggingarétti skal
tilgreina lágmarksviðmið eins og
það er á hverjum tíma skv. ákvörðum bæjarráðs. Samkvæmt ákvæðum lóðarleigusamninga í Kópavogi
er lóðarhöfum skylt að hlíta þeim
tímamörkum að hús skuli fullgert
að utan, lóð grófjöfnuð í rétthæð
og rykbundin og gróðri komið fyrir,
svo og gengið frá mörkum við aðar
lóðir, götur og/opin svæði, innan 3ja
ára frá því að lóð var byggingarhæf.
Varla verður gengið hart eftir þessu
ef engir fjármunir fást til að ljúka
framkvæmdum.
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A

Áhyggjufullir
Íslendingar

lmenningur hefur miklar áhyggjur af efnahagsástandinu og
það á jafnt við um þá sem reka heimili og fyrirtæki. Sumir eru
jafnvel gripnir örvæntingu. Það blasir við að lífskjör í landinu
hafa rýrnað verulega á skömmum tíma. Síðustu daga hefur gengi krónunnar verið í frjálsu falli. Fyrirsjáanlegt er að mörgum heimilum og
fyrirtækjum verður nánast ómögulegt að standa undir greiðslubyrði
af erlendum lántökum. Allur innflutningur hækkar, aðföng fyrirtækjanna og neyzluvara almennings hækkar og verðbólgan eykst. Þá rýkur
greiðslubyrði verðtryggðra lána heimilanna upp úr öllu valdi og margir hafa áhyggjur af því að geta ekki staðið í skilum. Góðærið er búið og
því miður reyndist lendingin afar hörð. Nýr gjaldeyrisskiptasamningur
virðist vera í burðarliðnum við Rússa, nokkuð sem engan gat rennt
grun í fyrir aðeins örfáum vikum síðan en er skrárri kostur en að leita
á náðir Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem er algjört neyðarúrræði. Fárviðrið í efnahagslífinu að undanförnu breytir örugglega afstöðu margra
Íslendinga til Evrópusambandsaðildar og evrunnar. Við þurfum að
læra af mistökunum og draga þá til ábyrgðar sem hugsanlega bera
ábyrgð, auka stöðugleikann í hagkerfinu, draga úr gríðarlegri misskiptingu launa og leysa upp, ef mögulegt er, eigna og valdatengslin í fjármálalífinu sem gera hagkerfið svo viðkvæmt fyrir áföllum.

Gleyma hugarangistinni

Þ

rátt fyrir þessa óáran, og kannski vegna hennar, hamstrar fólk
nauðsynjavörur sem aldrei fyrr, meðal annars þar sem enn ný
verslunarmiðstöð opnar, enda er fátt verra en sú óvissa sem
ríkir hérlendis nú. En aðrir láta ekki depurðina ná tökum á sér. Fjöldi
manns hefur séð suður-ameríska menningarhátíð frá Ekvador sem nú
stendur sem hæst, og þannig létt lundina. Digraneskirkja býður upp á
kyrrðarstund síðdegis alla daga fyrir þá sem vilja öðlast sálarró í þessum þrengingum en enn aðrir leita sér dægradvalar t.d. með því að fara
og horfa á íþróttaleiki, og til þess hafa Kópavogsbúar mörg tækifæri.
Þannig er hægt að fara upp í Digranes og horfa á handboltalið HK eða
í Smárann þar sem Breiðablik leikur körfubolta, allt leikir í hæsta gæðaflokki á Íslandi. Við að horfa á tvísýnan boltaleik gleymist oft hugarangistin, og það er vel þótt um skamman tíma sé.

A

Vináttumánuður í
Hjallaskóla

llur septembermánuður var í Hjallaskóla í Kópavogi kallaður
mánuður ,,vináttu.” Þessum ,,vingjarnlega” mánuði lauk svo
með vinabekkjadegi á síðasta degi mánaðarins, 30. september.
Tilgangur vinabekkjardagsins er að mynda tengsl milli eldri og yngri
nemenda og minnka með því líkur á stríðni og einelti. Það er löngu
tímabært að gera eitthvað virkilega áhrifaríkt til þess að hefta einelti
í skólum sem er algengara en margan grunar, og margir skólar taka á
með miklum og þykkum silkihönskum. Enginn sem ekki hefur reynt
það veit hversu alvarlegt það getur að þurfa að líða einelti, jafnvel
alla grunnskólagönguna án þess að skynja neina hjálp frá samfélaginu
eða skólastjórnendum. Nemendur eiga hiklaust að segja frá því ef þeir
verða þess áskynja ef einhver verður fyrir einelti. Framtak Hjallaskóla
verðskuldar lof og er öðrum skólum til eftirbreytni, ekki bara í Kópavogi heldur um allt land.

Geir A. Guðsteinsson

Samfylkingarinnar
Fjölmennt á kynning- bæjarfulltrúi
vék af fundi meðan hún var til
afgreiðslu.
arfundi um svæðisskipulag Kársnesins SkyndihjálparnámRúmlega 200 manns komu á
kynningarfund í Kársnesskóla í skeið fyrir íþróttalok septembermánaðar um breytingu á svæðisskipulagi á Kársnesi. þjálfara
Skipulags- og umhverfissvið Kópavogsbæjar efndi til fundarins fyrir
hönd samvinnunefndar um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Birgir Sigurðsson, sviðsstjóri
skipulags- og umhverfissviðs,
annaðist kynninguna og sat svo
fyrir svörum ásamt ýmsum sérfræðingum á mismunandi sviðum
skipulagsvinnu. Á fundi samvinnunefndarinnar 8. september 2008
var samþykkt að Kópavogsbær
kynnti tillögu að breytingu á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins
2001-2024. Umrædd breyting nær
til byggðasvæðisins „Kópavogur
vestur“ og felur í sér að nýr byggingarreitur fyrir blandaða byggð
til 2024 verður skilgreindur vestast á nesinu og nær yfir núverandi iðnaðar- og hafnarsvæði og
landfyllingar. Auk þess er gert ráð
fyrir um 1 hektara nýrri landfyllingu sem skilgreind verður sem
opið, óbyggt svæði. Heildarfjöldi
íbúða á svæðinu „Kópavogi vestur“ er áætlaður 10.050 eftir breytingu í stað 9.250. Fjölgunin nemur um 800 íbúðum. Heildarstærð
atvinnuhúsnæðis eftir breytinguna er áætluð 613.000 m2 í stað
623.000 m2 eða fækkun fermetra
í atvinnuhúsnæði um 10.000 á
svæðinu „Kópavogi vestur.“

Hækkun á heitavatni
mótmælt
Á fundi bæjarráðs Kópavogs 25.
september sl. samþykktu fulltrúar
alla flokka sem sæti eiga í bæjarráði eftirfarandi tillögu:
,,Bæjarráð Kópavogs mótmælir
harðlega ákvörðun stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur um 10% hækkun á heitavatnsgjaldi. Hækkunin
er sem olía á verðbólgubál og
kemur því á versta tíma. Þá skjóti
það skökku við að hækkunin skuli
rökstudd með vísan til fjárfestinga
Orkuveitunnar, en það geti vart
hafa verið ætlunin að þær myndu
leiða til slíkra verðhækkana hjá
almenningi. Bæjarráð Kópavogs
skorar á eigendur Orkuveitunnar, þar sem Reykjavíkurborg fer
með langstærstan eignarhlut, að
endurskoða ákvörðunina.” Undir
þessi mótmli rita bæjarfulltrúarnir Ómar Stefánsson Gunnsteinn
Sigurðsson Ármann Kr. Ólafsson,
Hafsteinn Karlsson, Guðríður Arnardóttir og Ólafur Þór Gunnarsson.

Skólavísindasjóður
fagstétta
Guðríður Arnardóttir Samfylkingu lagði fram á fundi bæjarstjórnar 23. september sl. svofellda tillögu:
,,Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar leggja til að stofnaður verði
skólavísindasjóður fagstétta í
Kópavogi. Hlutverk þessa sjóðs
skal vera að styrkja skólastarf
í Kópavogi með því að úthluta
styrkjum árlega til þróunarverkefna í bænum. Sérstök stjórn
sjóðsins skal koma saman árlega,
fara yfir umsóknir og úthluta.
Bæjarstjórn Kópavogs ákveður
við gerð fjárhagsáætlunar hver
styrkupphæð skal vera ár hvert.”
Tillaga Samfylkingarinnar var
felld með 6 atkvæðum gegn 4 en
Hafsteinn Karlsson skólastjóri og

Á fundi íþrótta- og tómstundaráðs 25. september sl. var tekið
fyrir erindi frá HK vegna nýbúa og
skyndihjálparnámskeiða. ÍTK hvetur íþróttafélögin til að kynna fyrir
nýbúum niðurgreiðslur bæjarins
vegna tómstunda- og íþrótta og
vísar jafnframt til afgreiðslu ÍTK
26. maí sl. þar sem samþykktur
var styrkur til félagsins vegna þróunarverkefnis varðandi mál innflytjenda og fordóma. Íþróttafulltrúa var falið að skoða möguleika
á sameiginlegu skyndihjálparnámskeið fyrir þjálfara íþróttafélagana
í Kópavogi. Á fundinum upplýsti
íþróttafulltrúi jafnframt að gert
yrði ráð fyrir endurbótum á körfuboltavöllum í Kópavogi við gerð
næstu fjárhagsáætlunar.

Nýir leikskólar
Á fundi leikskólanefndar 30.
september sl. var farið yfir hugmyndir af teikningum af nýjum
leikskóla við Austurkór. Lovísa
Ólafsdóttir, Jóna Björk Gísladóttir
og Unnur Arna Jónsdóttir munu
skoða teikningar betur með starfsmönnum fræðslusviðs. Formaður leikskólanefndar, Samúel Örn
Erlingsson, upplýsti að teikningar
af leikskóla við Funahvarf væru
væntanlegar og viðbygging við
Marbakka væri í fullum gangi.
Ákveðið var að fara yfir stefnumótun í sérkennslu og jafnframt
ræddi leikskólanefnd um tölvuvæðingu leikskólanna og upplýsingaflæði til foreldra t.d. í gegnum
heimasíður og mikilvægi þess að
uppfæra heimasíður reglulega.

Um 50% aukning
íbúða á Kópavogstúni
2–4
Skipulagsnefnd tók fyrir á
fundi 16. september sl. að nýju
erindi K.Rark arkitekta vegna
Kópavogstúns 2 – 4, en í erindinu felst að fjölga íbúðum úr 18 í
26. Ekki er um að ræða stækkun
á byggingarreit eða auknu byggingarmagni. Skipulagsstjóra var

falið að ræða við lóðarhafa um
fjölgun bílastæða. Tillagan var
auglýst 16. júní til 15. júlí 2008
með athugasemdafresti til 29. júlí
sl.,og bárust nokkrar athugasemdir. Á fundi skipulagsnefndar 16.
september sl. er erindið lagt fram
að nýju ásamt nýjum gögnum. Í
erindinu felst að fjölga íbúðum úr
18 í 28. Ytri byggingarreitur á suðvesturhlið húss er stækkaður um
2,5 metra fyrir dýpri svalir. Einnig er gert ráð fyrir að stigahús
fari 2 metra út fyrir byggingarreit.
Bílageymsla stækkar um 350 m2
og aðkoma að henni breytist. Bílastæðum fjölgar um 12. Skipulagsnefnd samþykkir að tillagan verði
auglýst í samræmi við 25 gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997
og vísar tillögunni til afgreiðslu
bæjarráðs.

HSSK vill stærri lóð
Hjálparsveit skáta í Kópavogi
hefur sótt um lóð undir vaxandi
starfsemi sveitarinnar. Skipulagsnefnd fjallaði nýlega um helstu
stærði í tengslum við umsóknina. Samþykkt var að bíða frekari
deiliskipulagsvinnu við Kársnes
– vesturhluta.

Ekki í samræmi við
skipulags- og byggingaskilmála
Umhverfisráð hefur nokkrum
sinnum fjallað um erindi frá Heilbrigðiseftirliti þar sem fjallað er
um kvartanir, ábendingar og fyrirspurnir frá íbúum í Vatnsendahverfi vegna frágangs á gerðum
við hesthús á íbúðarhúsalóðum.
Fram kemur að Heilbrigðiseftirliti er ekki kunnugt um hvort
þessi frágangur sé í samræmi
við samþykkt skipulag eða samþykktar teikningar. Í erindinu er
vakin athygli á þessu máli og enn
fremur að heilbrigðiseftirliti sé
ekki kunnugt um hvort frágangur í kring um taðgeymslur sé í
samræmi við vilja bæjaryfirvalda.
Nýlega óskaði umhverfisráð eftir
því við byggingafulltrúa að gerð
yrði skoðun á núverandi ástandi
fragangs á gerðum við hesthús
á svæðinu og að þau verði í samræmi við gildandi skipulagsskilmála. Umhverfisráð telur ljóst að
skipulags- og byggingarskilmálar
fyrir umræddar lóðir séu brotnir
hvað varðar frágang gerða og vísar málinu til úrlausnar byggingafulltrúa.
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Eðlilegast að skrifstofa UMSK
flytji til Kópavogs verði af flutningi
Ungmennasamband Kjalarnesþings (UMSK) er aðili að Íþróttaog Ólympíusambandi Íslands
(ÍSÍ) og Ungmennafélagi Íslands
(UMFÍ). Innan sambandsins
eru ungmenna- og íþróttafélög
í Bessastaðahreppi, Garðabæ,
Kópavogi, Seltjarnarnesi, Mosfellsbæ og Kjós. Félagar eru
um 35.000 talsins og eru flestir
í Kópavogi. Samkvæmt nýjustu
aðildartölum er fjölmennasta
félagið innan UMSK Breiðablik
með 8.400 félaga, HK er með
4.200 félaga og Gerpla með
3.400 félaga, en utan Kópavogs
er fjölmennasta félagið Afturelding í Mosfellsbæ með 4.200 og
síðan Stjarnan í Garðabæ með
3.400 félaga. Formaður sambandsins er Valdimar L. Friðriksson og framkvæmdastjóri Valdimar Smári Gunnarsson, en af
8 stjórnarmönnum UMSK býr
helmingur, eða 4 stjórnarmenn,
í Kópavogi.
Valdimar Smári Gunnarsson tók
við sem framkvæmdastjóri UMSK
1. mars sl. en áður starfaði hann
í 9. ár hjá UMFÍ og sá þar m.a. um
fræðslumál og erlend samskipti,
en í millitíðinni starfaði hann hjá
Reykjavíkurborg sem frístundaráðgjafi. Hann segir að hjá UMSK
liggi fyrir spennandi verkefni og
það hafi valdið því öðru fremur
að hann hafi þegið að taka að sér
starfið sem honum var boðið.
,,Það eru breyttir tímar og við
þurfum að skoða hvort starfsemi
UMSK sé í takt við tíðarandann og
breyta henni í þá veru sem stjórnin telur heppilegasta.
Ég er menntaður íþróttakennari
og var ,,gutlari” í íþróttum sjálfur
en var aldrei beinn þátttakandi í
íþróttakeppni á Landsmótum ungmennafélaganna. En ég bjó vestur
á Bíldudal og var í Íþróttafélagi

Það má t.d. endurkskoða stigakeppni mótsins milli félaganna og
leita leiða leiða til að fjölga þátttakendum. UMSK hefur t.d. sent
eitt fótboltalið á mótið en opna
þarf leiðir til að fleiri lið eigi möguleika á þátttöku, standi til þess
vilji.”
Valdimar segir aðspurður
þegar hann er spurður hvort
dráttarvélaakstur sé íþrótt að
hann hafi aldrei séð það skráð
að landsmót sé bara íþróttamót.
Línubeiting var keppnisgrein fyrir
nokkrum árum síðan en var lögð
af vegna dræmrar þátttöku. Það
var þó keppnisgrein sem tengdist
atvinnulífinu með áþreifanlegum
hætti. Valdimar er þó ekki með
neinar hugmyndir um nýjar keppnisgreinar á næsta ungmennalandsmóti sem haldið verður á Akureyri en ítrekar að landsmótin eigi
að þróast út í fjöldaþátttöku, með
þátttöku alls almennings.

Fela skrifstofu UMSK
frekari verkefni
Valdimar Smári Gunnarsson, framkvæmdastjóri UMSK.

Bíldælinga og þar var hefð að fara
á landsmót, bæði hjá keppendum
og fleirum. Á Vestfjörðum voru
haldin mjög öflug héraðsmót, t.d.
á Núpi, sem allflestir sóttu sem
þar bjuggu,” segir Valdimar Smári
Gunnarsson.
- Þú hefur væntanlega sótt síðasta landsmót ungmennafélaganna sem var haldið í Kópavogi á
vegum UMSK. Hvernig fannst þér
takast til?
,,Ég var dómari í ringó sem
eldri borgarar kepptu í, en þetta
var í fyrsta skipti sem keppt var í
þeirri íþrótt á landsmóti. Það var

Það er mikilvægara að aðlaga landsmótin
að breyttum tíma og þróa þau frekar en að
ákveða hvar eða hvar ekki þau eiga að fara
fram. Það hefur allt of lítið verið rætt um
þessi mál, ungmennahreyfingin þarf vissulega að fara í vissa naflaskoðun hvað varðar
landsmótshald. Ég vil að áfram verði keppt í
greinum sem hafa jafnframt vakið sérstaka
athygli á landsmótunum, s.s. í pönnukökubakstri og dráttarvélaakstri.
alveg ógurlega gaman. Mótið var
gott og skemmtilegt en það var
óvenjulegt að því leiti að þarna
voru eiginlega engar tjaldbúðir
eins og venja er til þegar mótið er
á landsbyggðinni og setur mjög
skemmtilegan svip á mótssvæðið. Tjaldbúðalífið hefur verið stór
hluti af mótinu.”

Aðlaga ungmennalandsmót breyttum tíma

Sunnudagaskóli, og starf fyrir
6-9 ára börn á Vatnsenda

- Viltu kannski að landsmótin
verði ekki nær höfuðborgarsvæðinu en í Borgarfirði í vestri og á
Selfossi í suðri?

,,Það er mikilvægara að aðlaga
landsmótin að breyttum tíma og
þróa þau frekar en að ákveða hvar
eða hvar ekki þau eiga að fara
fram. Það hefur allt of lítið verið rætt um þessi mál, ungmennahreyfingin þarf vissulega að fara
í vissa naflaskoðun hvað varðar
landsmótshald. Ég vil að áfram
verði keppt í greinum sem hafa
jafnframt vakið sérstaka athygli
á landsmótunum, s.s. í pönnukökubakstri og dráttarvélaakstri.
En auðvitað eigum við að vera
óhrædd við að breyta, það hefur verið Akkileasarhæll þessara
móta að menn hafa verið allt of
hræddir og tregir við að breyta.

Opið hús og kaffisala

Á sunnudögum kl. 11-12 er sunnudagaskóli í Fríkirkjunni Kefas
fyrir börn af Vatnsendasvæðinu. Þar er góð fræðsla, mikið sungið,
föndrað, farið í leiki og í lok hverrar stundar fá börnin létta hressingu
og límmiða í sérstaka kirkjubók. Einnig koma skemmtilegar brúður í
heimsókn hvern sunnudag.
Þriðjudaginn 30. september hófst einnig starf fyrir börn á aldrinum 6-9 ára af Vatnsendasvæðinu. Samverustundir eru hvern
þriðjudag milli kl. 17-18 og lögð er áhersla á að hver stund sé
skemmtileg og upppbyggileg. Þær verða byggðar upp á fræðslu,
söng, leik og fleiru sem hressir krakkar hafa gaman af.
Foreldrum eða öðrum aðstandendum er velkomið að hafa samband
í kefas@kefas.is til að fá nánari upplýsingar eða í síma 564-1124.
Öll börn, foreldrar eða aðrir aðstandendur eru hjartanlega velkomin!
Laugardaginn 11. október verður opið hús og kaffisala í
Fríkirkjunni Kefas frá kl. 14-17. Hægt verður að skoða kirkjuna,
setjast niður í safnaðarheimili kirkjunnar með góðar veitingar og
njóta útsýnisins yfir Elliðavatn. Verslun kirkjunnar verður einnig opin.
Allir velkomnir!

VARMI
réttingar og sprautun
Auðbrekku 14 - 200 Kópavogur
Sími: 564 2141
Netfang: varmi@varmiehf.is

- Nokkuð hefur verið rætt um það
í Kópavogi að rétt væri að stofna
þar íþróttabandalag, m.a. til þess
að auðvelda og einfalda samskipti
íþróttafélaganna í Kópavogi við
bæjaryfirvöld. Hvaða áhrif hefði
það á rekstur UMSK ef af því yrði?
,,Helmingur félaga innan UMSK
er í Kópavogi og það mundi auðvitað minnka sambandið sem því
næmi. Stærsta félagið, Breiðablik,
mundi þá tilheyra þessu íþróttabandalagi og þar með ekki innan vébanda UMSK og þar með
ekki innan UMFÍ og þátttakandi
á ungmennalandsmótum meðan
íþróttabandalög hafa ekki fengið þar aðild, en hafa þó fengið
takmarkaðan keppnisrétt. En á
meðan ekki hefur verið stofnað
íþróttabandalag í Kópavogi, og ég
veit ekki hvort verður, ætti íþróttafélögin í Kópavogi að styrkja starfsemi UMSK enn frekar og jafnvel
fela skrifstofu UMSK frekari verkefni sem íþróttabandalag mundi
sinna.”
- Sú spurning hefur brunnið á
íþróttahreyfingunni til fjölda ára
hvort ekki eigi að sameina UMFÍ
og ÍSÍ, en mjög mikið ber þar á
milli. Er það ekki íþróttahreyfingunni til góða að af því verði?
,,Ég held að það sé styttra í það
en margan grunar. Sama staða var
uppi í Danmörku fyrir tveimur
árum síðan en nú eru þar viðræður í gangi um sameiningu þessara
samtaka. Það er svo margt sem
við gætum sinnt betur á Íslandi ef
þessi samtök væri sameinuð. Það
er svo margt innan íþróttanna
sem við náum ekki að sinna vegna
fjárskorts og skorts á mannafla,
en gætum gert með sameiginlega
með nokkurri reisn, t.d. í íþróttum fyrir aldraðra, skólaíþróttum
og íþróttum innan fyrirtækja, þ.e.
íþróttum sem ekki eru stundaðar
sem keppnisíþróttir.”
- Skrifstofa UMSK er í Laugardalnum, þ.e. ekki á félagssvæði UMSK.
Hefur aldrei komið til greina að
flytja hana á félagssvæði UMSK,
t.d. í Kópavog? Hafa aldrei heyrst
neinar gagnrýnisraddir í þá veru?
,,Ég hef heyrt raddir í þá veru.
Ef hún yrði flutt væri eðlilegast
að það væri til Kópavogs þar sem
flestir eru félagarnir auk þess sem
Kópavogur er miðsvæðis á félagssvæði UMSK. En vissulega njótum
við þess í dag að vera hér í Laugardalnum í samstarfi við önnur
íþróttasamtök og í nálægð við ÍSÍ,”
segir Valdimar Smári Gunnarsson
framkvæmdastjóri Ungmennasambands Kjalarnesþings.
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Íbúafundur í Lindaskóla að viðstöddum bæjarfulltrúum
Íbúasamtök Lindahverfis boðuðu til fundar í Lindaskóla 2.
október sl. Þar voru mættir lóðarhafar í Lindum IV og allmargir bæjarfulltrúar svo það gafst
allgott tækifæri fyrir íbúa til að
beina spurningum til þeirra, og
það var nokkuð vel notað. Meðal fundarmanna var Guðmundur H. Jónsson aðstoðarframkvæmdastjóri Norvíkur (sonur
Jóns Helga Guðmundssonar forstjóra) en Norvík er rekstraraðili
lóðarinnar. Þar var einnig Haukur Guðmundsson framkvæmdastjóri Smáragarðs sem sér um
byggingaframkvæmdir á svæðinu.
Tilgangur fundarins var ekki síst
sá að gefa íbúum í Lindahverfi að
hafa áhrif á skipulag Lindahverfis
sem mjög hefur gætt gagnrýnis
undanfarin misseri. Tæplega 100
manns sóttu fundinn. Í einni framsögu íbúa var skorað á Norvik
að falla frá áformaðri byggingu
turns og minnt á að samanlagt
hafa um 1500 undirskriftir íbúa
Lindahverfis verið settar fram til
bæjaryfirvalda, þ.e. árið 2000 mótmæltu 600 manns og nú árið 2008
mótmæltu um 900 manns.
Sigurður Þór Sigurðsson, formaður nýstofnaðra íbúasamtaka,
segir að skilaboðin geti ekki verið
skýrari, íbúarnir vilji ekki að við
Skógalind 2 rísi turn. Íbúar vilja að
nýja byggingin verði á línu við (“í
flúkti við”) hæð þeirra bygginga
sem þegar hafa verið byggðar. Íbúum yrði mjög brugðið ef bæjaryfirvöld og skipulagsnefnd bregðast
ekki við ákalli og þegar framkomnum áskorunum og athugasemdum þeirra vegna Linda IV., Skógarlindar 2, og slái turnbyggingu
út af borðinu í deiliskipulagi fyrir Lindir IV. Íbúarnir eigi eigum
ekki að þurfa að bíða til að beita
atkvæðum sínum seint og síðar
meir, það yrði þá líka of seint!

Bæjarfulltrúarnir Guðríður Arnardóttir, Ólafur Þór Gunnarsson, Gunnsteinn Sigurðsson og Jón Júlíusson sátu á fremsta bekk á íbúafundinum. Aftar í salnum sat Ómar Stefánsson bæjarfulltrúi.

Réttur til turnbygginga
ekki til staðar
Hafþór F. Sigmundsson, íbúi í
Lindahverfi, segir að enn og aftur sé íbúum í Lindahverfi boðið
upp á það að í deiliskipulagi fyrir
Lindir IV sé turnbygging á þessum reit. Þetta sé nánast eins og fá
sömu martröðina aftur!
,,Þau okkar sem mættu á íbúafundinn sem haldinn var í Smáraskóla fyrir skemmstu heyrðu Birgi
Sigurðsson, sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs, lýsa sögu
þessara turnhugmynda bæjaryfirvalda og hvernig þeim hefur reitt
af hingað til. Birgir sagði reyndar
ekki alla söguna – sleppti þar mikilvægum kafla sem ég ætla hér að
rifja upp.
Það var árið 2000 sem hugmynd um útsýnishamlandi turn
var settur fyrst inn á deiliskipulag. Þá létu íbúar í sér heyra – 600
undirskriftir segja allt sem segja
þarf – íbúar vildu ekki 12 hæða
turn á þessum stað. Það sama á
við í dag. Bæjaryfirvöld misskildu

hins vegar eitthvað skilaboðin og
töldu að íbúarnir vildu bara hafa
hann 9 hæðir. Deiliskipulag með 9
hæða turni var samþykkt og bæjaryfirvöld hafa trúlega talið sig
hafa unnið sitt stríð við íbúana.
Það voru hins vegar vaskir íbúar í
Lindahverfi sem kærðu deiliskipulagið til úrskurðar- og skipulagsnefndar byggingarmála. Niðurstaða þeirrar nefndar, árið 2003,

var mjög skýr þ.e. nýsamþykkt
deiliskipulag bæjaryfirvalda um
9 hæða turn í Lindum IV var fellt
úr gildi . Þessum þætti sögunnar sleppti Birgir alveg – eðlilega
því með úrskurðinum kom í raun
staðfesting á því að vinnubrögð
yfirvalda í málinu hafi verið allt
annað en til fyrirmyndar.
Ég get ímyndað mér að þetta
hafi skapraunað ýmsum í bæjarapparatinu því önuglyndi, hroki
og valdníðsla eru þau orð sem ég
held að mörgum detti í hug þegar
skoðaðar eru yfirlýsingar bæjarstjórans á síðustu vikum. Í huga
flestra ætti maður í hans stöðu að
fara með friði og ekki að efna til
stríðsátaka við bæjarbúa.
En nú hafa sem sagt bæjaryfirvöld blásið til nýrrar orrustu gegn
íbúum og trúlega eru yfirvöld fullviss um að nú muni þau hafa sigur. Brotaviljinn er einbeittur gegn
þeim sem vilja standa vörð um
sín lífsgæði í hverfinu – 9 hæða
turn skal aftur settur inn á tillögu
um deiliskipulag Linda IV. Gildir
þá einu þó íbúar hafi með 600 undirskriftum á sínum tíma, úrskurði
frá úrskurðar og skipulagsnefndar byggingarmála og nú síðast 900
undirskriftum þeirra sem í dag
búa í hverfinu sagt afdráttarlaust

Tillaga að fyrirhuguðum höfuðstöðvum Norvik.

– við viljum ekki þennan turn!
Og það er ekki bara einbeittur
brotavilji bæjaryfirvalda – nú hafa
þeir fengið fyrirtæki sem tengjast
BYKO samsteypunni til að vera
í fararbroddi í þessum nýju átökum.
Hefði maður nú haldið að fyrirtæki á borð við Krónuna, ELKO
og Intersport þyrfti frekar á velvild þeirra sem í hverfinu búa að
halda en að setja þau í framlínu
átaka við íbúana – virkar sérkennileg strategía.
Samanlagt 1500 undirskriftir gegn turnbyggingu á þessu
svæði á síðasta áratug – er þetta
eitthvað flókið – íbúar hafa sagt
algjörlega skýrum rómi – við viljum ekki turnbyggingu á þessu
svæði!
Það væri gaman að fá svör frá
bæjaryfirvöldum og ekki síðst
Norvíkurmönnum – hvað af þessu
skilja þeir ekki – eða er kannski
bara málið að þeim er algjörlega
slétt sama hvað íbúum finnst?
Höfum eitt á hreinu – réttur Norvíkur til að byggja 9 hæða turn
á þessum stað er ekki til staðar
í núverandi deiliskipulagi – en
þeir eru hins vegar að knýja fram
breytingu á því skipulagi. Hér er
verið að reyna enn og aftur og
nú með enn ruddalegri hætti en
áður að troða ofan í íbúa hverfisins skipulagi sem þeir hafa ítrekað hafnað og hafna enn. Ég beini
orðum mínu óhikað til forsvarsmanna Norvíkur – það eru jú
þeir sem eru að knýja fram þessa
breytingu á deiliskipulagi,” segir
Hafþór F. Sigmundsson.
Hafþór vill að Nor vík láti
af turnhugmyndum í Lindum IV
og sýni þannig að þeir vilji búa í
sátt og samlyndi við íbúa hverfisins Geri forsvarsmenn Norvíkur það ekki lítur Hafþór svo á að
forsvarsmenn fyrirtækisins hafi
blásið í stríðslúðra gegn íbúum
hverfisins.
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AF HÁLSINUM
Bænastundir í Digraneskirkju
vegna efnahagsástandsins
Bænastund, eða kyrrðastund,
eru nú á hverjum degi kl. 18.00
í Digraneskirkju. Margir landsmenn hafa nú verulegar áhyggjur
af eigin fjárhag vegna þess efnahagsástand sem nú er ríkjandi, og
daglegar fréttir af falli krónunnar eru síst fallnar til að lina þær
áhyggjur.
Sr. Magnús Björn Björnsson prestur í Digraneskirkju segir að því hafi
verið ákveðið að bjóða upp á þessa
stund í kirkjunni ef það mætti
verða til þess að létta einhverjum
lundina. Allir þeir sem sækja þessar bænastundir gera það á eigin
forsendum.

Lifandi steinar
Digraneskirkja býður til námskeiðs sem nefnist Lifandi steinar.
Þar er gengið út frá guðsþjónustu
safnaðarins. Samfélagið sem við
tökum þátt í, er öllum kristnum
mönnum nauðsynlegt, en oft er
erfitt að tengja það sem þar gerist,
okkar daglega lífi. Sumum finnst líf
safnaðarins vera yfirborðskennt.
Sumum finnst guðsþjónustan leiðinleg. Sumum finnst þeir fá lítið út
úr Biblíulestri og boðun - hún fjalli

ekki um líf þeirra. Námskeiðið hefst
15. október nk. og eru leiðbeinendur sr. Magnús Björn Björnsson, sr.
Yrsa Þórðardóttir, Katla Kristín
Ólafsdóttir og Margrét Loftsdóttir.
Þekkirðu sjálfa/n þig í einhverju
af þessu? Þá ert þú ein/n þeirra
sem starfsmenn Digraneskirkju
hafa í huga þegar haldið er námskeiðið Lifandi steinar.
Lifandi steinar er námskeið
í kristnu lífsviðhorfi. Með því er
veitt hjálp til að mynda tengsl við
aðra, til að skilja sjálfan sig betur,
til að auka skilning á gildi trúarinnar í daglegu lífi og til að sjá hvernig
sunnudagurinn og guðsþjónustan
geta glætt hvunndaginn lífi. Hugmyndin að þessu námskeiði er sótt
til lútherskrar systurkirkju í Bandaríkjunum. Þar nefnist námskeiðið
Caring Community. Á Íslandi hefur efnið verið þýtt og staðfært að
nútíma samhengi. Það hefur verið haldið í íslenskum söfnuðum
frá 1994 og hvarvetna gefið góða
raun. Námskeiðið hefur glætt með
fólki skilning og veitt því ánægju af
guðsþjónustunni. Það hefur aukið
þroska og víkkað sjóndeildarhringinn hvað varðar líf þeirra sjálfra og
helgihaldið.

VIÐTALSTÍMAR
BÆJARFULLTRÚA
KÓPAVOGSBÆJAR
HAUSTIÐ 2008
Viðtalstímarnir verða á
Bæjarskrifstofum Kópavogs,
Fannborg 2, I. hæð kl. 18 - 19
eftirtalda fimmtudaga:
(Birt með fyrirvara um hugsanlegar breytingar)

9. október:
Sigurrós Þorgrímsdóttir
Guðríður Arnardóttir
23. október:
Gunnsteinn Sigurðsson
Flosi Eiríksson
6. nóvember:
Ómar Stefánsson
Jón Júlíusson
20. nóvember:
Gunnar I. Birgisson

Hver? Hvar? Hvenær?

Í síðasta KÓPAVOGSBLAÐI birtist mynd af söfnuðinum í Kópavogskirkju við vígslu hennar 15.
desember 1962. Líklega er rangt
að ljósmyndarinn hafi verið Guðmundur Guðjónsson því hann
virðist vera á myndinni í 2. röð
fjórði maður.
Við hlið hans er líklega Andrés
Björnsson og við hlið hans Friðfinnur Ólafson sjötti maður í röðinni. Fyrir aftan Guðmund situr
Jón Einarsson prestur í Saurbæ á

Hvalfjarðarströnd og við hlið hans
Dóra Þórhallsdóttir, því næst Heimir Steinsson, Bolli Gústavsson,
Matthildur Jónsdóttir, Hörður Þ.
Ásbjörnsson og Þórhallur Höskuldsson. Í fjórðu röð má sjá Árelíus Níelsson og við hlið hans situr
Eyjólfur Kristjánsson á Brúarósi.
Næst innganginum í 2. röð situr
Guðrún Einarsdóttir systir Einars
Sæmundsen. Nánari upplýsingar
væru vel þegnar.
Um myndina sem birtist í blaðinu í ágústmánuð segir m.a.:
Ljósmyndin er tekin á sumardaginn fyrsta árið 1980, við Kópavogsskóla sem þá hét, þar var einnig
Menntaskóli Kópavogs áður en
hann flutti í aðra skólabyggingu
nokkru austar á hálsinum, þar sem
áður var Víghólaskóli, sem áður
hét Gagnfræðaskóli Kópavogs.
Talið frá hægri eru á myndinni:
Skarphéðinn Þór Hjartarson með
gleraugu, hann syngur og spilar
á kassagítar, næst er söng og dagskrágerðarkonan Hrafnhildur Halldórsdóttir sem er svarthærð og
syngur, svo kemur söngkona sem
ekki er vitað nafn á og næst er Þór
Heiðar Ásgeirsson, ekki er vitað um
nafn næsta manns. Þau Þór Heiðar,

Hrafnhildur og Skarphéðinn Þór
mynduðu nokkru síðar “MK Kvartettinn” ásamt söng og dagskrágerðarkonunni Guðrúnu Gunnarsdóttur.
Fyrir aftan er gamalt, gott og glæsilegt Yamaha trommusett sem nú er
í eigu Steins Skaptasonar. Þennan
dag mun hafa gengið á með slagveðursrigningu og var kalt í veðri.
Allar upplýsingar um meðfylgjandi mynd og raunar allar myndir sem birtast undir heitinu Hver
– hvar – hvenær eru þegnar með
þökkum. Vinsamlega hafið samband við Hrafn Sveinbjarnarson
héraðsskjalavörð á Héraðsskjalasafni Kópavogs að Hamraborg 1 í
síma 544-4710 eða sendið upplýsingar á netfangið hrafns@kopavogur.is. Svo má auðvitað líta við á Héraðsskjalasafninu.
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Suður-amerísk menningarhátíð stendur sem hæst í Kópavogi:

Litrík danssýning, 6000 ára gamlir listmunir,
þurrkað mannshöfuð og risaskjaldbökur

Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri
setur sýninguna.

Suður -amerísk menningarhátíð í Kópavogi var sett sl. sunnudag í Listasafni Kópavogs – Gerðarsafni. Bæjarstjóri Kópavogs,
Gunnar I. Birgisson, setti hátíðina, Oswaldo Munoz, ræðismaður Íslands í Ekvador, flutti ávarp
og forseti Íslands, herra Ólafur
Ragnar Grímsson, opnaði sýninguna, Ekvador að fornu og nýju,
sem er yfirlitssýning listmuna og
málverka frá 4000 f. Kr. til okkar
daga.
Forsetinn sagði við það tækifæri þakka bæjarstjórn Kópavogs
fyrir hönd allra landsmanna fyrir það frábæra framtak að gefa
landsmönnum árlega tækifæri til
að kynnast menningarheimum fjarlægra landa, það væri metnaður
sem Kópavogsbúar allir gætu verið
stoltir af. Nú væri það suður-ameríska ríkið Ekvador en áður hefði
gefist kostur á að sjá sýnishorn af
menningu ríkja eins og t.d. Kína og
Rússlands. ,,Enn á ný ryður Kópa-

Dansflokkurinn Jacchigua kom fram við setningu hátíðarinnar. Hann
er skipaður 30 dönsurum og fimm manna hljómsveit. Dansflokkurinn
þykir sýna dans fyrir alla fjölskylduna og lýsa þjóðarsál og menningu
Ekvador af miklu innsæi.

vogur nýjar brautir, byggir brýr
til fjarlægra álfa, færir til landsins
listgripi og þjóðminjar sem minna
okkur á hámenningu sem átti sér
blómaskeið löngu áður en land
okkar byggðist. Um leið gefst okkur kostur á að kynnast verkum
hins virta mála og myndhöggvara
Oswaldo Guayasamín sem ber
hátt í samtímalist Suður-Ameríku,”
sagði forseti Íslands m.a. í ávarpi
sínu.
Menningarhátíðin er haldin í
samstarfi við listamenn og menningarstofnanir í Ekvador, auk innlendra aðila. Hátíðin stendur til
12. október en sýningar í Gerðarsafni og Safnahúsi Kópavogs til
16. nóvember nk.

Sýnir íbúa landsins,
landið og menninguna
Gunnar I. Birgisson bæjar stjóri segir að það hafi verið fyrir um hálfu öðru ári síðan sem
ákveðið hafi verið að sækjast eftir því að næsta menningarhátíð
í Kópavogi kæmi frá Ekvador.
,,Við vorum m.a. búin að fá
sendingu frá Kanada, Rússlandi
og Kína svo okkur langaði að fá
næst að kynnast menningu frá
Suður-Ameríku.
Þegar við fórum af stað kom
Brasilía einnig til greina. Ég
fór þarna út til Ekvador í vetur
ásamt tveimur öðrum og þar
völdum við það sem hér er á
boðstólum í dag. Það hefur allt
skilað sér hingað í Kópavog.
Síðan kom þessi ,,tzantza” eða
höfuðleður manns, eins konar
töframanns, en hann kemur úr
einkasafni í Ekvador. Það tókst
fyrir milligöngu velvildarmanns
en ég hugsa að þetta sé í fyrsta
skipti sem slíkur gripur kemur
til Evrópu. Með gripunum kom
hingað frábært listafólk og starfsfólk sem setti sýninguna í Gerðarsafni upp með starfsmönnum
þar, en það var lögð nótt við dag
til þess að það tækist. Ég er mjög
sáttur við hvernig til hefur tekist, enda er hér verið að bjóða
fólki upp á frábæra sýningu á
menningargripum og dansatriðum úr fjarlægum heimshluta og
fágætum menningarheimi,” segir
Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri.

Mikilvægur hluti
menningar Ekvador
Alecksey Mosquera, orkumála-

ráðherra Ekvador er hér staddur
vegna sýningarinnar frá Ekvador
og hann afhjúpaði ,,tzantza” í
Náttúrugripasafni Kópavogs.
Hann var spurður hvernig honum hefði litist á að fara með
þessa sýningu til Íslands.
,,Mér fannst þetta strax mjög
áhugavert og þetta gladdi mig
mjög. Ég hef komið hér áður til
að hitta Össur Skarphéðinsson,
orkumálaráðherra Íslands, en
forseti Ekvador bað mig að vera
hér í fararbroddi með þessari
sýningu frá Ekvador og sjá til
þess að allt það sem hér verði
gert sýni sem best hvað við í
Ekvador höfum að bjóða heiminum á menningarsviðinu.
Þetta er auðvitað mjög lítill
hluti af þeirri list sem við erum
svo stolt af í Ekvador, en mjög
mikilvægur hluti sem sýnir
vel hvernig íbúar Ekvador eru,
hvernig landið er og sú menning sem þar hefur verið í árþúsundir.”
- Muntu hafa hér frekari viðdvöl og kynna þér orkumál hér
á Íslandi?
,,Ég og Össur Skarphéðinsson
munum efla enn frekar þann samvinnuvilja sem við hófum þegar
ég hitti hann síðast. Nú verður
skrifað undir frekari áfanga í
samvinnu milli landanna,” sagði
Alecksey Mosquera, orkumálaráðherra Ekvador þegar hann
var tekinn tali við opnun suðuramerísku menningarhátíðarinnar frá Ekvador.

Þekktasti dansflokkur Ekvador,
Jacchigua, með 30 dansara og 5
manna hljómsveit, kemur fram í
Salnum fram til 11. október. Flokkurinn hefur m.a. ferðast um heiminn á vegum Sameinuðu þjóðanna
og dansað á hátíðum, t.d. við setningu Heimsmeistaramótsins í knattspyrnu 2006. Dansararnir eru á
öllum aldri, sá yngsti aðeins fimm
ára. Sýningar Jacchigua eru litríkar og fjörugar og við hæfi allrar
fjölskyldunnar.

Glæsileg veggteppi og
skínandi Inkagull
Í Gerðarsafni er tvíþætt sýning.
Annars vegar eru sýnd þar glæsileg ofin veggteppi og málverk frumbyggja frá Amazón-svæðinu og úr
Andesfjöllum, máluð á skinn, og
skartgripir, og hins vegar getur
að líta yfirlitssýningu listmuna og
málverka frá 4000 f. Kr. til okkar
daga. Á henni er að finna úrval
fornra leirmuna, skínandi Inkagull,
merka og sérstæða kirkjumuni
frá nýlendutímabilinu og mögnuð
málverk eins þekktasta myndlistarmanns Suður-Ameríku, Oswaldo
Guayasamín (1919–1999). Elstu
sýningargripirnir eru um 6000 ára
gamlir og að því best er vitað eru
það elstu listmunir sem sést hafa
á sýningu hér á landi. Leiðsögn
verður um sýninguna alla sunnudaga kl. 15.00; dagana 7.–10. október kl. 12.00 og laugardaginn 11.
október kl. 15.00. Í Gerðarsafni eru
jafnframt til sölu munir sem bera
handverki í Ekvador fagurt vitni.
Kynning og fræðsla um Ekvador
og Galapagos var í Salnum fimmtu-

Margir mjög gamlir munir eru á sýningunni.

Vefari sýndi list sína á neðri hæð
Gerðarsafns og vakti mikla hrifningu.

dagskvöldið 9. október, undir yfirskriftinni Náttúra – nýting – menning. Erindi fluttu Oswaldo Munoz,
ræðismaður Íslands í Ekvador, Ari
Trausti Guðmundsson, rithöfundur og jarðeðlisfræðingur, og Hafdís
Hanna Ægisdóttir líffræðingur auk
þess sem sýnd var ný íslensk heimildarmynd um Ekvador og Galapagos.

Þurrkað mannshöfuð,
bækur og tónlist
Í anddyri á jarðhæð Safnahúss
Kópavogs er sýning á vegum Náttúrufræðistofu og Bókasafns Kópavogs tileinkuð náttúru Galapagos
og menningu frumbyggja á meginlandi Ekvador. Þar gefur m.a. að
líta skildi af risaskjaldbökum frá
Galapagos, þeim stærstu sinnar
tegundar í veröldinni, þurrkað
mannshöfuð og tæki og tól frumbyggja. Á Bókasafninu verður
kynnt úrval kvikmynda, bóka og
tónlistar. Sýningarnar í Safnahúsinu standa til 16. nóvember nk.
Kópavogsblaðið hvetur alla til
þess að sjá það sem boðið er upp

Orkumálaráðherra Ekvador,
Alecksey Mosquera, afhjúpaði
þurrkað mannshöfuð í Náttúrugripasafni Kópavogs, þar sem
einnig eru til sýnis skildir af risaskjaldböku frá Galapagoseyjum
sem tilheyra Ekvador.

á. Það er svo ólíkt okkar menningarheimi en um leið afar forvitnilegt. Tónlist og dansatriði ber með
sér einhvern seið og þokka sem
enginn verður ósnortinn af.
Í tengslum við hátíðina býður
VOX Restaurant upp á þjóðlega
rétti frá Ekvador á hádegisverðarhlaðborði 7.–10. okt. kl. 11.30–14.
Matreiðslumeistarinn Rolando
Guapisaca frá Hótel Sebastian í
höfuðborginni Quito mun töfra
fram girnilega rétti með íslenskum
kollegum sínum.
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Í árslok 2009 verða tekin í notkun 44 hjúkrunarrými í Boðaþingi

Frá ferð kórs Digraneskirkju til Kananda, m.a. á Íslendingaslóðir.

Kór Digraneskirkju í eftirminnanlegri ferð til Kanada
Fyrsta skóflustungan að hjúkrunarheimili fyrir aldraða í Boðaþingi
tekin í ausandi rigningu.

Guð laug ur Þór Þórð ar son
heilbrigðisráðherra og fulltrúi
Jóhönnu Sigurðardóttur félagsog tryggingamálaráðherra, Ragnhildur Arnljótsdóttir ráðuneytisstjóri, tóku fyrstu skóflustunguna
að fyrri áfanga hjúkr unarheimilis fyrir aldraða í Boðaþingi í
Kópavogi í síðasta mánuði.
„Þetta er stór dagur,“ sagði Guðlaugur Þór Þórðarson heilbrigðisráðherra. „Ríki og Kópavogsbær
hafa átt gott samstarf um málefni
aldraðra og hér er ráðist í verkefni sem er bæði mikilvægt og
aðkallandi í þeim tilgangi að auka
og bæta lífsgæðin hjá þessum aldursflokki.“
„Ég óska Kópavogsbúum öllum
innilega til hamingju með þennan
merka áfanga,“ segir Jóhanna Sigurðardóttir félags- og tryggingamálaráðherra. „Ég lít á það sem
mikinn heiður að málefni aldraðra, stefnumótun og uppbygging
hjúkrunarrýma séu nú komin til
félags- og tryggingamálaráðuneytisins og fagna því sérstaklega að
þegar séu hafnar framkvæmdir
í Kópavogi á grundvelli þeirrar

framkvæmdaáætlunar sem ráðuneytið hefur nýverið kynnt. Við
erum að stíga mikilvæg skref með
öllum Kópavosbúum í dag, bæði
eldri borgurum og aðstandendum
þeirra.“
„Loksins, loksins,“ sagði Kristjana H. Guðmundsdóttir, formaður Félags eldri borgara í Kópavogi. „Þetta er sannarlega stór
dagur sem við höfum beðið lengi
því að hér í Kópavogi er þörfin
fyrir rýmum af þessu tagi mest á
höfuðborgarsvæðinu.“
Þegar verður hafist handa við
að reisa hin fyrri 44 hjúkrunarrýmin fyrir aldraða í Boðaþingi og eru
verklok áætluð í desember árið
2009. Alls verða byggð 88 hjúkrunarrými og ráðist í seinni áfanga
verksins í janúar 2009.
Kópavogsbær vinnur að framgangi verkefnisins í samvinnu við
félags- og tryggingamálaráðuneytið og Framkvæmdasýslu ríkisins.
Ríkið stendur straum af 85% af
kostnaði við framkvæmdina og
Kópavogsbær 15%. Samið verður
við Hrafnistu um rekstur hjúkrunar- og dvalarheimilisins.

Arnór L. Pálsson

Ísleifur Jónsson

Frímann Andrésson

Svafar Magnússon

framkvæmdastjóri

útfararstjóri

útfararþjónusta

útfararþjónusta

R EY N S L A

•

U MHYGGJA

•

TRAUST

Hugrún Jónsdóttir

Guðmundur Baldvinsson

Þorsteinn Elísson

Ellert Ingason

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

útfararþjónusta

Þegar andlát ber að höndum
Önnumst alla þætti útfararinnar
ÚTFARARSTOFA
KIRKJUGARÐANNA
Vesturhlíð 2 • Fossvogi • Sími 551 1266 • www.utfor.is

Kirkjukór Digraneskirkju hélt
til Kanada í vor og var fyrsti viðkomustaðurinn Minneapolis. Ferðin var skipulögð af Jónasi Þór
sagnfræðingi. Á þjóðhátíðar daginn 17. júní var sungið í Winnipeg við fótstall styttu þjóðfrelsishetjunnar Jóns Sigurðssonar. Þar
var m.a. sungið ,,O Canada” og
,,Ó Guð, vors lands” auk lagsins
,,Kópavogur” eftir Jón S. Jónsson
en þar var einnig staddur Guðlaugur Þórðarson heilbrigðisráðherra. Kór félagar voru fremur
heppnir með veður, þó stundum
rigndi í þessu 11 daga ferðalagi. Á
söngskrá kórsins voru 15 íslensk
lög sem féllu vel í kramið hjá
þeim sem hlustuðu á kórinn. Einsöngvari með kórnum var Þórunn
Freyja Stefánsdóttir.
Kór Digraneskirkju var stofnaður
nokkru áður en kirkjan var vígð 4.
desember 1993. Hann leiðir safnaðarsöng við helgar tíðir og kemur
fram með a.m.k.eitt kórverk í hverri messu. Kórinn telur milli 25 og
30 félaga og er tvískiptur við helgihaldið þannig að félagar syngja að
jafnaði við aðra hverja messu. Kórinn kemur fram á aðventunni með
vandaða dagskrá. Hann hefur verið þátttakandi í samsöngvum prófastsdæmisins við flutning stærri
verka en slíkt hefur verið á dagskrá
annað hvert ár. Kórinn hefur verið
þátttakandi í safnaðarferðum og
sungið við messuheimsóknir og

við slík tækifæri er gjarnan sungin “Deutsche Messe” eftir Franz
Schubert.

Minnistæðast
En hvað var minnistæðast í Kanadaferðinni?
Kjartan Sigurjónsson organisti og
stjórnandi kórsins og Svava Kristín
Pétursdóttir kórfélagi eru sammála
um að messan sem kórinn söng við
í Lundar sé líklega það eftirminnanlegasta úr ferðinni, en þar hafði
ekki verið messað lengi og þar var
mikið fjölmenni. Enginn prestur er í
Lundar, en sr. Magnús Björn Björnsson, sókn ar prest ur í Digra nes-

kirkju sem var með í för predikaði
á ensku. Kjartan og Svava Kristín
segja það líka mjög eftirminnanlegt
að þar sem kórinn söng á elliheimilum hafi iðulega einhver staðið upp
og þakkað kórnum fyrir komuna og
sönginn á íslensku, m.a. í Árborg
og Görðum.
Komið var til Drangeyjar, bæjar rétt utan við Riverton þar sem
gestgjafinn, Einar Vigfússon, sýndi
hópn um fjölda fugla sem hann
hafði skor ið út úr mjúk um við.
Heim komu kórfélagar staðráðnir í
að fara aftur til Kanada síðar meir,
gæfist þess einhver kostur.
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,,Vekur undrun mína hversu mikill hamagangur
fylgir oft athugasemdum um skipulagsmál”
- segir Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri
Undanfarin misseri hafa auglýsingar Kópavogsbæjar vegna
deiliskipulags mætt allnokkurri
gagn rýni. Má þar m.a. nefna
þéttingu byggðar á Kársnesi og
nú nýverið byggingu háhýsis í
Lindum IV við hlið verslanabygginga sem þar hafa nýlega risið
og hýsa rekstur Krónunnar, Elko
og Intersport.
Gunn ar I. Birg is son, bæj ar stjóri, segir að þessi mótmæli
eða athugasemdir íbúa bæjarins
komi honum lítið á óvart og það
sé mjög gott að fólk sé meðvitað
fyrir sínu nánasta umhverfi, og
oft sjái betur augu en auga.
,,Það hefur hins vegar vak ið
nokkra undrun mína hversu mikill hamagangur fylgir oft þessum
athugasemdum um skipulagsmál.
Ég veit ekki hvað veldur þessum,
en við erum að reyna að gera
Kópavog enn betri. Skoðanaskipti
eru af hinu góða en um ræð an
þarf samt að vera sanngjörn og
málefnaleg en ekki i æsingi þar
sem mál in eru kannski um of
peersónugerð. Einnig getur það
verið slæmt þegar umræðan verður fyrst og fremst á pólitískum
nótum. Á sínum tíma voru mikil
mótvæli uppi vegna byggingaframkvæmda við Vatnsenda en nú vill
enginn kannast við þau mótmæli,
eða hafa átt þátt í þeim. Allir eru
mjög sáttir við uppbygginguna
þar. Við Lund komu einnig fram
mótmæli og við náðum þar ágætri

lendingu í sátt við nágranna svæðisins og í Lindum IV er fyrirtækið
BYKO að byggja yfir sig og er þar
með að sameina skrifstofur og
fleira á einum stað sem er dreift
um allt höfuðborgarsvæðið. Við
þurfum að lenda þessu máli í sátt
svo BYKO verði með sínar höfuðstöðvar í Kópavogi. Við búum í
mjög svo vaxandi bæjarfélagi sem
vill lækka sem mest allar álögur
en jafnframt byggja myndarlega
upp íþrótta mann virki og aðra
þjónustu við íbúana.
Ég hef hins vegar trú á því að
við lendum þessu máli með byggingu fimm hæða byggingar sem er
ekki hærri en húsin í kring, en við
erum í samningaviðræðum við
BYKO um það mál. Ég vona að
við náum lendingu í því máli enda
vilja forsvarsmenn fyrirtækisins
vera í Kópavogi.”

Kaup á þjónustukönnun
afþökkuð
Gallup gerði könnun á þjónustustigi og hversu hátt ánægjuvog
íbúa 15 stærstu bæjarfélaga landsins risi, s.s. gagnvar leikskólaplássum, skipulagsmálum, þjónustu
grunnskóla, aðstöðu til íþróttaiðkunar o. fl. Þar voru í efstu sætunum Garðabær, Reykjanesbær og
Seltjarnarnesbær samkvæmt auglýsingu frá þessum sveitarfélögum. Spurt var um 12 þætti. Ekki
fékkst uppgefið hjá Gallup hvern-

������������
��������������������
��������������
������������������
�������������
���������������

����������������

�������������������������������������������������
�����������������������������

ig staðið var að könnuninni en
sveitarfélögunum stóð til boða að
kaupa niðurstöðuna fyrir 300 þúsund krónur. Kópavogsbær afþakkaði boðið.
Bæjarstjóri segist ekki hafa séð
könnunina og því lítið geta fjallað
um niðurstöðuna. Honum hafi verið boðið að kaupa niðurstöðuna,
en afþakkað boðið enda ekki vitað
hvernig að þessari þjónustukönnun hafi verið staðið.
,,En miðað við þá þjónustu sem
við erum að veita vekur þessi
niðurstaða nokkuð furðu mína
enda hefur hvergi verið meira fjárfest í lóðum og íbúðum en í Kópavogi. Varla er það vegna slæmrar
þjónustu. Fólk leitar þangað sem
það fær bestu þjónustuna,” segir
bæjarstjóri.

Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri.

Lokar losunarsvæði umframefna á Kársnesi
Bæj ar ráð Kópa vogs hefur samþykkt að fresta losun
um fram efna á land fyll ingu
vestast á Kársnesi uns niðurstaða liggur fyrir um skipulag
svæðisins. Á sjötta áratug síðustu aldar hófst losun á Kársnesi. Á síðustu áratugum hefur
umframefni frá gatna- og mannvirkjagerð verið losað þar.
Í gildandi aðalskipulagi Kópavogs frá árinu 2002 er gert ráð
fyrir stækkun á framangreindu
athafnasvæði hafnar með landfyllingu. Þar er lagt til að svæðið
verði stækkað um allt að fimm
hektara og að efni til landfyllinga
verði sótt í uppgröft við húsbyggingar og gatnagerð á nýbyggðasvæðum bæjarins. Á undanförnum misserum hafa verið kynntar
tillögur um breytingar á skipulagi á Kársnesi þar sem gert er

ráð fyrir því að landfylling verði
stækkuð umfram gildandi skipulag. Umrædd skipulagstillaga er
til meðferðar hjá samvinnunefnd
um svæðisskipulag höfuðborgarsvæðissins. Unnið hefur verið
að rannsóknum á áhrifum fyllingarinnar í tengslum við umhverfismat vegna skipulagstillögunnar og verður þeim rannsóknum
haldið áfram.

Stærð landfyllingar innan
gildandi aðalskipulags
Þar sem lögmæti losunar á
Kársnesi hefur verið dregið í
efa þykir bæjarráði Kópavogs
rétt að árétta að starfsemin er
hvorki háð framkvæmdaleyfi né
mati á umhverfisáhrifum. Nýjustu mælingar sýna jafnframt
að stærð landfyllingar sé innan

marka gildandi aðalskipulags.
Loks megi geta þess að lögin
um mat á umhverfisáhrifum og
skipulags- og byggingarlögin ná
ekki til starfsemi sem hófst fyrir gildistöku laganna. Má sem
dæmi benda á að setja þurfti sérstök lög til þess að ná yfir námustarfsemi sem hófst fyrir gildistöku framangreindra laga. Er því
ljóst að starfsemi á Kársnesi er
innan ramma laga og skipulags.
Engu að síður er það ákvörðun bæjarráðs Kópavogs að leyfa
ekki frekari losun á landfyllingunni fyrr en niðurstaða er fengin
um skipulag svæðisins. Aftur á
móti verður lokið við frágang á
svæðinu og gerðar nauðsynlegar ráðstafanir til að verja núverandi kant gegn ágangi sjávar.
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Fjölmenntu á
landsmót Samfés
Landsmót Samfés fór fram á
Reykjanesi 3. - 5. október sl. þar
sem 311 fulltrúar úr nemendaráðum félagsmiðstöðva víðs vegar að
af landinu komu saman til ýmissar smiðjuvinnu s.s. íþróttir, listir,
heimilisiðnað, fjölmiðlun, umræður, starf björgunarsveita, göngu
og útivistar og fl. og var þátttaka
sú mesta hingað til. Smiðjurnar

voru tuttugu talsins og staðsettar í Keflavík, Sandgerði, Vogum
og í Garðinum. Á föstudagskvöldi
fór fram kosning í ungmennaráð
Samfés og þar eiga nú sæti 2 fulltrúar úr félagsmiðstöðvum ÍTK.
Það eru þeir Sindri Benediktsson
frá Kjarnanum í Kópavogsskóla
og Andri Steinn Hilmarsson frá
Jemen í Lindaskóla.

Leiklist og dans - María Sif Sævarsdóttir, Fönix Salaskóla.
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Undirskriftarlistar 870 íbúa vegna
Linda IV afhentir bæjaryfirvöldum
Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri
Kópavogsbæjar tók á móti undirskriftum um 870 íbúa í Lindahverfi þann 16. september sl.
þar sem „fyrirhuguðum breytingum á deiliskipulagi lóðar nr.
2 við Skógarlind (Lindir IV)“
er andmælt og óskað eftir því
að núgildandi skipulag verði
„óbreytt um ókomna framtíð“.
Jafnframt var farið fram á að
umsagnarfrestur vegna breytinga á skipulagi Glaðheima verði
framlengdur.
Frestur til að skila ábendingum
eða athugasemdum vegna skipulagsbreytinga á Glaðheimasvæðinu hafði þegar verið framlengdur
að ósk íbúa til 22. september sl.
en umsagnarfrestur vegna skipulagsbreyingar í Lindum IV rann út
7. október sl.
Upplýsingabæklingi vegna skipulags í Lindum IV var dreift í hús í
Kópavogi 15. september sl. auk
þess sem skipulags- og umhverfissvið Kópavogsbæjar boðað i til
kynningarfundar fyrir íbúa um
skipulag Linda IV og Glaðheimasvæðisins í Smáraskóla 18. september sl.

Samstarf mikilvægt
Í áðurnefndum bæklingi segir
m.a. að samræða íbúa og bæjaryfirvalda sé nauðsynleg í skipulagsferli til að koma á framfæri

Undirskriftarlistarnir afhentir í anddyri nýrrar þjónustumiðstöðvar
Kópavogsbæjar. Á fund Gunnars Birgissonar bæjarstjóra mættu fulltrúar íbúasamtakanna, þau Sigurður Þór Sigurðsson, Arnar Kristinsson, Pétur Valdimarsson, Páll Liljar Grétarsson, Sigríður Helgadóttir,
Anna Magnúsdóttir og Einar Freyr Jónsson.

og sætta mismunandi sjónarmið.
Kópavogsbær fagni stofnun íbúasamtaka Lindahverfis og vonast
eftir nánu og góðu samstarfi við
þau, þótt forsvarsmenn þeirra
hafi ekki þegið samráð og fundi
með skipulags- og umhverfissviði
Kópavogs í aðdraganda stofnunar
samtakanna.
,,Upplýsingabæklingi þessum,
sem gefinn er út í tilefni og með
hliðsjón af fjölmiðlaumræðu um

fyrirhugaða húsbyggingu við Skógarlind, er ætlað að kynna og skýra
út hverjar breytingar hafi orðið
á skipulagi í Fífuhvammslandi
undanfarna áratugi. Frá um 1980
eða frá því að fyrst var unnið aðalskipulag fyrir Fífuhvammsland hefur verið gert ráð fyrir byggð en
ekki opnu svæði við Skógarlind 1
og 2 (Lindir IV),” segir m.a. í áðurefndum bæklingi.

Listsköpun og austurlenskur
verslunarrekstur undir sama þaki
Rebekka Katrín Arnþórsdóttir, Ekkó Kársnesskóla og Freyja Rut
Magnúsdóttir, Dimmu Vatnsendaskóla.

Paintball. Jónas Alfreð Birkisson, Dimmu Vatnsendaskóla.

Austurlensk áhrif er það fyrsta
sem grípur mann þegar gengið er inn í nýja verslun Augnakonfekts við Bæjarlind í Kópavogi. Stórir kertastjakar, gamaldags húsgögn víða að, m.a.
frá Kolumbíu, alls kyns englar,
buddalíkneski, borðbúnaður og
fleira er þar að finna.
Eigandinn, Kolbrún Róberts,
sem er fædd og uppalin í Kópavogi og segir það mjög notalegt
að vera komin ,,heim”,er listmmálari og er með vinnustofu sína
bakatil við verslunina. Listaverk
hennar setja skemmtilegan svip á
verslunina, mikið af handunninni
vöru s.s. veggplöttum, barroque
glervöru og handmáluðum smáhúsgögnum með myndum fyrirmynda verka Gustav Klimt listmálara sem er mörgum fagurkeranum
kunnugur þarsem hann notaðist
við ekta gulllauf við myndir sínar. Kolbrún hafði um tíma verið
að kanna hvernig hún gæti sameinað listavinnustofu og verslun
og þannig gert sjálfa sig sýnilegri
sem listamann.
Í Augnakonfekti má einnig finna
listmuni frá Þýskalandi og Bandaríkjunum, sem og frá Kína, Indlandi, Frakklandi og Ítalíu og fleiri
löndum, en alla muni í versluninni
flytur Kolbrún inn sjálf. Auk þess
eru í versluninni verk eftir hana
sjálfa, en innangengt frá versluninni er vinnustofa hennar.
Það er skemmtilegur andi í þessari verslun, m.a. verður maður fyrir sterkum hughrifum þegar geng-

AUGL†SINGASÍMI:

511 1188
895 8298
borgarblod.is

Úr versluninni, en þar kennir vissulega margra grasa.

ið er þarna inn, þarna eru mörg
augnakonfektin í verslun sem

sannarlega stendur undir nafni.
Listfeng verslun.

Bjartsýni í stað bölmóðs
,,Það hefur gengið á ýmsu undanfarna daga og vikur. Svartsýni
og bolmóður tröllríður þjóðfélaginu og undir það tekur Guðríður
Arnardóttir oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi. Frá því að
hún var kosin í bæjarstjórn Kópavogs fyrir rúmum tveimur árum
hefur hún verið einstaklega dugleg við skriftir. Það sorglega við
hennar skrif er að oft hefur sannleikurinn þurft að líða fyrir fyrir það,” segir Ómar Stefánsson
bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins og formaður bæjarráðs Kópavogs.
Ómar segir að fólk hafi hins vegar tekið eftir því að ekkert sem
komið hefur frá henni í fjölmiðlum sé um góða eða jákvæða hluti
sem séu alltaf að gerast í Kópavogi. Í bænum búi gott og kraftmikið fólk segir Ómar og kannski
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sé besta dæmið um það að sterkasti prestur í heimi býr í Kópavogi og er þar sóknarprestur.

Íþróttir, menning og
félagslíf
,,En það er ekki bara gott fólk
sem einkennir Kópavog. Meirihlutinn í bæjarstjórn Kópavogs, þ.e.
Framsóknar- og Sjálfstæðisflokkur, hefur beitt sér fyrir fjölmörgum góðum hlutum í Kópavogi á
síðustu árum. Rétt til að stikla á
stóru langar mig að telja örfátt
upp.

Kórinn sem er íþrótta- og tónleikahöll hefur hafið starfsemi við
Vallakór; Við Sundlaug Kópavogs
er komin glæsileg innilaug og þar
hafa farið fram miklar endurbætur á aðstöðu fyrir fjölskyldufólk.
Ný áhorfendastúka er risin við
Kópavogsvöll sem tekur um 1.500
manns í sæti sem gerir aðstöðu
áhorfenda á leikjum í Kópavogi
eina hina bestu á landinu. Leikskólinn Baugur var opnaður
snemma vors í Kórahverfi og á
Kópavogsdögum í byrjun maímánaðar var Molinn, sem er menningar- og tómstundamiðstöð ungs

fólks, tekinn í
notkun. Fjölmargir viðburðir á sviði menningar og lista
eiga sér stað
árlega í Kópavogi á glæsilegri menningarmiðstöð bæjarins þar sem Ómar Stefánsson
Bókasafn Kópa- formaður bæjarvogs, Náttúru- ráðs.
gripasafn Kópavogs, Salurinn og Gerðarsafn eru.
Nú fer þar fram mikill menningarviðburður þar sem kynnt er menning og listir frá Ekvador.
Öryggisheimsóknir til eldri borgara sem unnar voru í samvinnu
við Landsbjörgu voru framfara-

skref og mjög kraftmikið starf á
sér stað í félagsmiðstöðvum unga
fólksins sem er á grunnskólaaldri
og það sama má segja um starfsemi eldri borgara í Gjábakka og
Gullsmára. Það er því af nógu
að taka, bæði hjá unga fólkinu á
grunnskóla aldir og eldri borgurum í Gjábakka og Gullsmára.
Guðríður Arnardóttir gæti skrifað eina tímamótagrein og nefnt
ýmislegt gott sem er að gerast og
hefur verið að gerast í Kópavogi.
Á þeim viðsjárverðu tímum sem
framundan eru í þjóðfélaginu er
mikilvægt að standa saman og
styðja við bakið hvort á öðru og
smita þannig út frá sér jákvæðni
og bjartsýni,” segir Ómar Stefánsson.

Kópavogskirkja bleik
vegna árveknisátaki um
krabbamein

Nú fyrri hluta október hefur
Kópavogskirkja verið lýst upp
í bleikum lit í tilefni af árveknisátaki um brjóstakrabbamein.
Sigurrós Þorgrímsdóttir, forseti
bæjarstjórnar Kópavogs, kveikti á
lýsingunni. Þetta er gert á vegum
Krabbameinsfélagsins, í samvinnu
við sóknarprest og sóknarnefnd
en Orkuveita Reykjavíkur sér um
lýsinguna.
Hallgrímskirkja var lýst upp í
október 2001, Perlan 2002, Stjórnarráðshúsið 2003, Ráðhúsið í
Reykjavík 2004, Bessastaðir 2005,
Höfði 2006 og Viðeyjarstofa og
Viðeyjarkirkja 2007. Bleik lýsing
verður einnig sýnileg annars staðar á landinu í október, líkt og í
mörgum öðrum löndum.

OG ENGIN
FÆRSLUGJÖLD

TBWA\REYKJAVÍK SÍA

Hinn árlegi haust- og jólabasar Dagdvalar í Sunnuhlíð, Kópavogsbraut 1c, verður haldinn
laugardaginn 1. nóvember nk.
og hefst kl. 14:00. Einnig verður kaffisala í borðsal þjónustukjarna. Það er Soroptimistaklúbbur Kópavogs sem styrkir
Dagdvölina með því að sjá um
kaffisöluna. Á basarnum verður
margt fallegra muna til jólagjafa
og einnig heimabakaðar kökur
og lukkupakkar.
Dagdvölin hefur nú starfað í
19 ár og á þeim tíma hafa hátt
á fjórða hundrað aldraðir Kópavogsbúar notið þar þjónustu
um lengri eða skemmri tíma.
Markmið Dagdvalar er að vera
stuðningur við aldraða sem
búa heima og veita þeim ýmsa
aðstoð og þjónustu.

Nýir viðskiptavinir Netbankans sem sækja um debetkort
án færslu- og árgjalda, fá 18,45% yﬁrdráttarvexti fyrstu
6 mánuðina sem þeir eru í viðskiptum.
Að auki býðst nýjum viðskiptavinum Almennt e-Vildarkort
án árgjalds fyrsta árið.

www.nb.is

Kynntu þér málið og sæktu um á www.nb.is
eða hafðu samband við þjónustufulltrúa
okkar í síma 550 1800.

Miðast við meðal-yﬁrdráttarvexti á sambærilegum reikningum.

Basar í
Sunnuhlíð
1. nóvember
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Bernskuminningar úr Kópavogi
Í Guðnabúð hittust allir og einnig allir hundarnir!
Guð mund ur Þórð ar son er
fædd ur í Reykja vík en þeg ar
hann var aðeins 5 ára að aldri
flutti fjölskyldan í Kópavog, og
þar hefur Guðmundur átt heimili allar götur síðan. Faðir hans,
Þórður Guðmundsson leigubílstjóri byggði þá við Kársnesbraut
15 sem í dag er númer 33.
Ástæð an fyr ir flutn ingn um í
Kópavog var fyrst og fremst sú
að þar var að hafa miklu ódýrari
lóðir en í Reykjavík. Þar bjó fjölskyldan við hliðina á Kobba kofa,
einsetukarli sem þótti vægast sagt
mjög sérlundaður. Hinu megin við
Kobba kofa bjuggu Axel Helgason
og Sonja sem stofnuðu Nesti og
ráku í mörg ár. Móðir Guðmundar er Dagmar Clausen og hann á
tvö systkini, Þórð sem er bæjarlögmaður í Kópavogi og býr upp
við Elliðavatn og systurina Önnu
Maríu sem er hjúkrunarfræðingur
og býr á Akureyri.
,,Ég byrjaði snemma að leika
mér í fótbolta. Það var þannig
að mað ur vakn aði snemma og
fór út á völl í fótbolta, aðallega
Vallagerðisvöll, og var þar þar til
mað ur var sóttur, þá stundum
komið fast að miðnætti. Bak við
Nesti, sjávarmeginn, var einnig
sparkvöllur með mörkum í sem
við strákarnir vorum oft á. Annað félag en Breiðablik var ekki í
Kópavogi á þessum tíma, enda
bjó þar miklu færra fólk. Ég byrjaði að spila með 4. flokki og var
þar í tvö ár en þegar ég átti að
ganga upp í 3. flokk var enginn 3.
flokkur því það voru allir gengnir
upp í 2. flokk. Þá fékk félagi minn í
Kópavogi mig til að ganga í KR, en
þá var KR að fara í utanlandsferð
til Skotlands, og það heillaði. Það
var árið 1960. Þar var ég þar til ég
kom upp í meistaraflokk. Þá hljóp
maður upp á Hafnarfjarðarveg og
tók strætó í Hljómskálagarðinn og
hljóp þaðan á æfingu vestur á KRvöll, og síðan sömu leið til baka
eftur æfingu.
Þegar ég kom upp í meistaraflokk gekk ég aftur í raðir Breiðabliks og fyrsti leik ur minn var
að mig minnir leikur í Litlu-bikarkeppninni gegn FH. Ég var í fótboltanum síðan allur götur þar til
árið 1974, en spilaði svolítið eftir
það með ,,old-boys.” Helstu afrek
okkar í Blikum voru að vinna 2.
deildina og komast í úrslit í bikarkeppninni. Þar mættum við Víkingi, en töpuðum 1-0 í flóðljósum
á Melavelli þar sem Víkingur skoraði snemma en hékk svo á því
allan tímann. Við vorum þá í 1.
deildinni og höfðum unnið Fram
og KR á leiðinni í úrslitin.”

Fyrsti landsliðsmaður
Breiðabliks
Guðmundur er fyrsti landsliðsmaður Breiðabliks. Það var árið
1970 en fyrsti leikurinn var gegn
olýmpíuliði Englendinga í London.
Síðar um sumarið lék Guðmundur
landsleik gegn Frökkum og síðar
aftur gegn Englendingum, en fleiri
urðu landsleikirnir ekki. Á þessum tíma var Albert Guðmundsson
hálfgerður einvaldur og var með
vikulegar útiæfingar allan vetur þó
stundum hafi þurft að klofa skafla
á æfingum, en allaf þurftu strákarnir að vera á stuttbuxunum!
,,Við strákarnir í vesturbænum
vorum aðallega í fótbolta, það var
ekki um mikið annað að vera. En
maður var í íþróttum allan ársins
hring, var í fótboltanum á sumrin og oft í frjálsum íþróttum og
keppti þar meðal annars í hindrunarhlaupi, hástökki og spretthlaupum, en í handbolta og körfubolta
á veturna.

Meistaraflokkur Breiðabliks árið 1970. Sigurvegarar í II. deild.
Aftari röð frá vinstri: Trausti Hallsteinsson, Guðmundur Þórðarson,
Helgi Snorrason, Steinþór Steinþórsson, Sigurjón Valdimarsson,
Þór Hreiðarsson, Ríkharður Örn Jónsson, Einar Þórhallsson.
Fremri röð frá vinstri: Gísli Sigurðsson, Helgi Helgason, Guðmundur H. Jónsson, Magnús Steinþórsson, Ólafur Hákonarson, Gissur
Guðmundsson, Bjarni Bjarnason, Daði E. Jónsson.

Ársgamall peyi.

Það var mikið teflt á þessum
árum og ég náði upp í meistaraflokk í skák eins og öðrum greinum sem ég keppti í. Ég var í MR og
upp í háskóla með mjög sterkum
skákmönnum eins og Guðmundi
Sigurjónssyni, Braga Kristjánssyni, Jóni Hálfdánarsyni, Kristni
Björnssyni og fleirum. Í menntaskólanum gátum við still upp 15
til 20 meist ara flokks mönn um í
fjöltefli.
Ég varð fyrsti skák meist ari
Kópavogs, það var árið 1967 og
þriðji á Norðurlandamóti unglinga
árið 1962. Oft tók ég þátt í fjölteflum, og tókst m.a. að leggja heimsmeistararnn Tal í fjöltefli þegar ég
var í menntaskóla.”

Bófahasar í holtinu
,,Fyrstu leikfélagar mínir í æsku
á Kársnesbrautinni voru auðvitað
fyrst og fremst bekkjarfélagarnir,
eins og t.d. Jón Loftsson skógrækt-

Á Bermu da eyj um á keppn isferða lagi með Kefl vík ing um
sem lánsmaður.

arstjóri sem nú býr austur á Héraði, og fleiri. Það slitnaði nokkuð
sambandið við þá þegar maður
gekk í KR en endurnýjaðist þegar
ég kom til baka í Breiðablik.
Þegar ekki var verið að sparka
bolta vorum við að leika okkur í
holtinu þar sem Kópavogskirkja
er. Þar var oft mikill bófahasar og
hart barist milli hverfa og stundum milli gatna. Hlaðin voru virki
til að verjast ,,óvinunum” sem oft
var hart barist um.
En fjaran í Fossvogi hafði mikið aðdráttarafl og oft var verið
beggja megin vogsins allt út í Nauthólsvík. Við sigldum á alls kyns farartækjum og vorum oft að veiða
niður við niðursuðuveksmiðjuna
ORA og vorum að stelast inn á
svæðið hjá Vita- og hafnarmál til
að veiða bæði ufsa og kola. Það
kom svo mikið æti fyrir fiskinn frá
ORA út í sjóinn og því var oft þar
krökkt af fiski. Oft lagði voginn á
veturna og þá var hægt að fara
yfir voginn á ís, en oft var erfitt
um vik að komast aftur í land þar
sem ísinn brotnaði sundum við
fjöruborðið svo sæta þurfti lagi
og stökkva í land. Ég er hræddur um að maður mundi ekki samþykkja að manns eigin börn væru
að stunda svona leik í dag!”
Á þessum árum var gömlum togara siglt inn í Fossvoginn og alveg
upp í fjöru fyrir neðan kirkjugarðinn, og þar var hann látinn grotna
niður. En togarinn varð hið besta
leiksvæði, og ekki síst spennandi.
Á þessum árum fylltist Fossvogurinn stundum af sjóflugvélum frá
hernum og við vorum stundum
að sigla þarna á prömmum og fórum á einstaka sinnum nærri þessum flugvélum. Stundum sátu flugmennirnir í fjörunni, höfðu kveikt
bál, drukku bjór og átu sælgæti.
Við reyndum stundum að nálgast
þá til þess að fá sælgæti, og oft
tókst það.
Það var sérsök menning þarna

Á ferðalagi í góðum félagsskap.

Á Norðurlandamóti unglinga í skák 1962.

í vesturbænum, og innan um fullorðið fólk og krakka var hellingur
af hundum sem ekki voru hafðir
í bandi á þeim tíma. Ég átti einn
hund sjálfur, en það var keyrt á
hann þegar ég var 13 ára.
Stundum var maður sendur út í
Guðnabúð að versla, þar hitti maður alla félaganna og margt fullorðið fólk, og þar hittust einnig allir
hundarnir! Það gat verið fjörugt.
En þegar maður komst á unglingsárin varð sjoppan á Kópavogshálsinum helsti samkomustaðurinn
okk ar krakk anna. En stund um
æstist leikurinn þarna, og þá var
hringt í Þórð hreppstjóra á Sæbóli
til að skakka leikinn. Einu sinni
þegar hringt var í hann voru það
skilaboð frá honum að bíllinn væri
bilaður og við yrðum bara að vera
stillt! Hann ætlaði ekki að kjaga
þarna uppeftir frá Sæbóli.
Þegar ég var 11 og 12 ára bar
ég út Moggann og Alþýðublaðið
um all an vest ur bæ Kópa vogs.
Ég hjólaði með blöð in, oft um
troðninga sem voru þarna áður
en alvöru gatnagerð hófst, og var
fljótur að því enda bjuggu ekki
svo margir í vesturbænum og alls
ekki allir áskrifendur.”

Beljurekstur og
hermannabraggar
Guðmundur segir að oft hafi verið gaman að fara yfir að Lundi og
fá að reka beljurnar þaðan yfir í
Eskihlíðina við Miklatorg. Þarna
var gömul kerling sem rak beljurnar og það var oft fjör á fá að reka
beljurnar með henni, og ekki laust
við að stundum væri strákarnir að
gera henni lífið svolítið leitt með
smá hrekkjum.
,,Stundum var farið með nesti
yfir í Blésugróf eða upp í Hjallana,
en ég bý þar einmitt í dag, eða
við Stórahjalla. Hér voru fiskitrönur út um allt og örugglega mikið
magn af fiski verkað hér. Hér á
Hjöllunum voru einnig braggar frá
hernámsárunum sem voru nýttir til ýmissa hluta, og þeir voru
einnig við Kásnesbrautina og þar
sem Hamraborgin er voru stórir
braggar sem síðar voru notaðir
sem smurstöð og bílaverkstæði.
Hér voru einnig leifar af virkjum

Guðmundur Þórðarson.

frá hernámsárunum sem við strákarnir lékum okkur í, mjög skemmtilegt leiksvæði.”

Fyrsti landsliðsþjálfari
kvenna
,,Fljótlega eftir að ég byrjaði
að spila í meistaraflokki fór ég að
æfa yngri flokkana í Breiðabliki,
og oft voru launin ekki há, ég leit
fremur á þetta sem skemmtilegt
hobbý. Á þeim tíma komu margir mjög góð ir strák ar upp, og
Íslandsmótið vannst þá fjögur ár
í röð, fyrst í 5. flokki 1973 og síðan aftur 1974 og sömu strákar í
4. flokki 1975 og 1976. Þetta voru
strákar eins og Siggi Grétars, Sigurjón Kristjánsson, Trausti Ómarsson, Helgi Bentsson og Benedikt
Guðmundsson og þeir náðu allir að spila landsleiki með yngri
landsliðunum. Síðan tók ég við
að þjálfa meistaraflokk kvenna,
en 1967 komu nokkrar stelpur á
tal við mig og spurðu hvort ég
vildi ekki þjálfa þær í fótbolta. Það
sumar var aðallega æft, ekki neinir mótaleikir. Eftir keppnisferð til
Dan merk ur með meist ara flokk
kvenna sem gekk mjög vel fór ég
að stjaka við forystu KSÍ og kanna
hvort ekki væri grundvöllur fyrir
því að mynda landslið. Það var
sett á laggirnar tveimur árum síðar og ég var fyrsti landsliðsþjálfari kvenna og var með það fyrstu
þrjú árin. Fyrsti leikurinn var við
Skota erlendis. Þetta var það síðasta sem ég kom nálægt þjálfun
að undanskildu einu sumri sem ég
þjálfaði 5. flokk hjá HK, en yngri
sonur minn var í liðinu. Liðið þjálfaði Júgóslavi sem var svo strangur að það voru allir við það að gefast upp. Ég hljóp þá í skarðið.”
Guðmundur hætti alveg í fótbolta fyrir þremur árum þegar
hann sleit hásin, og taldi þá nóg
komið. Í dag er hann svolítið í
golfi en sáralíið í veiðiskap, enda
hefur það aldrei verfið sérstakt
áhugamál og alls ekki það mikið
að til stæði á kaupa leyfi í dýrum
laxveiðiám á sumrin. Um tíma
átti hann Sóma-plastbát og var þá
sundum á sjóstöng úti á Flóanum.
Guðmundur Þórðarson er giftur
Margréti Lindu Þórisdóttur kennara og eiga þau þrjá syni.
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Leikskólabörnum á Hvarfi tryggð full dvöl
Þjón ustu skerð ing á leik skólanum Hvarfi var neyðarúr ræði
leik skóla stjóra þeg ar nokkr ir
starfsmenn sögðu upp eða urðu
að hætta störfum fyrir varalaust af
mismunandi ástæðum.
Að hluta til er um að ræða afleiðingar af erfiðleikum síðastliðinn vetur áður en Kópavogsbær tók við
rekstri leikskólans úr hendi einkaaðila. Af þessu tilefni sendi leikskólastjóri Hvarfs bréf til foreldra barna
á leikskólanum áður en honum var
lokað vegna sumarleyfa í júlí þar
sem tekið var fram að þjónustuskerðing væri yfirvofandi.

Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri
segir að það sé með mikilli ánægju
að geta tilkynnt að skerðingu á þjónustu við öll 4 og 5 ára börn á leikskólanum Hvarfi hafi nú þegar verið
hætt en þau eru liðlega 70 að tölu; 5
ára börn misstu hálfan dag úr skóla
og 4 ára börnin einn dag. Unnið er
að því bæði í leikskólanum Hvarfi
og fræðslusviði Kópavogsbæjar að
leysa starfsmannavanda leikskólans í þeim tilgangi að draga fljótt
úr skerðingu á þjónustu við yngstu
börnin einnig sem eru um 35 talsins.
Búist var við að þau hefðu öll

fengið fulla dvöl í síðasta lagi 8. september sl. Formaður leikskólanefndar, Samúel Örn Erlingsson, segir
að ekki sé búið að ráða í öll störf á
Hvarfi en hann sé vongóður um að
það takist sem og við aðra leikskóla
í Kópavogi á allra næstu vikum.
,,Betur hefur gengið að manna
leikskóla í Kópavogi en undanfarin
ár. Umsóknir hæfra starfsmanna eru
fleiri og er til að mynda búið að ráða
í nánast allar stöður á leikskólum í
eldri hverfum bæjarins. Hvergi er
útlit fyrir að skerða þurfi frekar dvalartíma barna vegna manneklu,” segir Gunnar I. Birgisson bæjarstjóri.

Tíðni strætóferða eykst
Tíðni stræt ó ferða jókst á 9
strætóleiðum 24. ágúst sl. auk þess
sem breytingar urðu á þjónustu
í Hafnarfirði og Garðabæ þegar
ný vetraráætlun Strætó tók gildi.
Strætisvagnar munu í vetur ganga
á fimmtán mínútna fresti á virkum
dögum á leiðum 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12,
14 og 15. Í sumar hafa liðið þrjátíu

mínútur milli ferða. Fjórir vagnar
munu því ganga á hverri klukkustund á þess um leið um í stað
tveggja eins og verið hefur í sumar.
Breytingar verða jafnframt á leiðum 1, 21 og 22. Leið 21 mun nú
aka eftir Suðurhrauni og Austurhrauni við Marel, til og frá verslun
IKEA, sem staðsett er í Garðabæ.

Enginn strætisvagn hefur hingað
til ekið á þessu svæði og er því um
hreina viðbót að ræða. Strætó bs.
er byggðasamlag í eigu sjö sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Meginhlutverk Strætó bs. er að veita
almenna þjónustu á sviði almenningssamgangna.

Vítaverður hraðakstur
í nágrenni skóla
-Hraðakstur virðist vera tíður í
námunda við Hjallaskóla, Digranes skóla og Snæ lands skóla ef
álykta má út frá hraðamælingu
lög regl unn ar á höf uð borg ar svæðinu fyrir og eftir hádegi sl.
mánudag. Frá kl. 10.35 til 11.35
þann dag var mældur með hraðamyndavél hraði bifreiða sem ekið
var austur Álfhólsveg. Myndavélin var staðsett á milli Hjallaskóla
og Digranesskóla þar sem er 30
km hámarkshraði, gangbrautir og
merki um gangandi vegfarendur
og skóla. Vöktun þessi er liður í
eftirliti lögreglu með hraðakstri
við grunnskóla á höfuðborgar svæðinu.
Á ofangreindu tímabili mældi
hraðamyndavélin hraða 57 ökutækja. Af þeim var tekin mynd af 23
sem voru á meira en afskiptahraða
lögreglu, eða 40% af ökutækjunum
samkvæmt frétt frá lögreglunni á

höfuðborgarsvæðinu. Meðalhraði
þeirra sem ljósmyndaðir voru var
45 km. Fjórum ökutækjum var ekið
á 50 km hraða eða meira. Einu ökutæki var ekið á 64 km hraða.
Síð deg is, milli kl. 14.10 og
15.10, var með sama hætti vöktuð
umferð vestur Furugrund. Þar er
30 km hámarkshraði, hraðahindranir og merki um skólabörn enda
Snælandsskóli við vöktunarstaðinn. Samkvæmt upplýsingum lögreglu voru mörg grunnskólabörn á
leið heim frá skóla meðan á vöktun
hennar stóð. Af 43 ökutækjum sem
ekið var framhjá lögreglunni var 23
ekið á meiri hraða en svokölluðum
afskiptahraða lögreglu eða 53% af
vöktuðum ökutækjum. Meðalhraði
þeirra sem ljósmyndaðir voru aka
hraðar en leyfilegt er var 44,95
km. Fjórum ökutækjum var ekið á
50 km hraða eða meira og sá sem
hraðast ók var á 56 km hraða.

Kópavogsbær býður á námskeið um foreldrahlutverkið
ÓB-ráð gjöf býð ur upp á
tveggja daga námskeið um foreldrahlutverkið sem hjónin og
sálfræðingarnir John og Julie
Gottman hönnuðu. Kópavogsbær
kostar námskeiðið sem er gjaldfrjálst fyrir verðandi og nýorðna
foreldra í Kópavogi.
Gottman hjónin eru í for ystusveit á heimsvísu í vísindarannsókn um á hjóna band inu, samböndum para og fjölskyldunni.
Nám skeið ið hjálp ar til við að

undirbúa verðandi foreldra og foreldra barna á fyrsta ári fyrir eitt
mikilvægasta verkefni lífsins: Að
ala upp barn. Námskeiðinu, sem
kallað er Barnið komið heim, er
ætlað að hjálpa væntanlegum foreldrum og foreldrum ungra barna
að viðhalda og efla samband sitt
sam hliða foreldra hlut verk inu.
Rannsóknir hafa sýnt að sjö af
hverj um tíu foreldr um upp lifa
minni ánægju í sambandinu fyrstu
þrjú árin eft ir fæð ingu barns.

Samstarfsaðilar ÓB-ráðgjafar eru
heilsugæslustöðvar og kirkjur í
Kópavogi. Námskeiðið verður laugardagana 18. og 25. október frá kl.
10.00 – 17.00. Kennslan fer fram
með fyrirlestr um, einstaklingsverkefnum og umræðum í hópum. Fyrsta skrefið er að gera sér
grein fyrir því sem er í vændum
og næsta skref er að búa sig undir
það. Skráning og nánari upplýsingar eru hjá obradgjof@obradgjof.is
og í síma 553-9400.

Rúnar
Geirmundsson

Sigurður
Rúnarsson

Elís
Rúnarsson

Þorbergur
Þórðarson

Alhliða útfararþjónusta
Símar: 567 9110 & 893 8638
www.utfarir.is • runar@utfarir.is

Útfararþjónustan ehf.
Stofnað 1990
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ALLTAF
GAMAN
Í SUNDI
Vetrartími 1. október - 31. m:3ar0s
GLÆSILEGAR SUNDLAUGAR Í KÓPAVOGI
Í Sundlaugum Kópavogs er úr nógu að velja, jafnt fyrir unga
sem aldna: Frábærar úti- og innilaugar, huggulegir heitir pottar,
þægilegar vaðlaugar, spennandi rennibrautir og hvers kyns önnur
aðstaða til góðrar hreyfingar, slökunar og skemmtunar.

Er hægt að hugsa sér það dásamlegra?

Opið virka daga frá kl. 6:30 til 22
0.
og um helgar frá kl. 8:00 til 20:0
SUNDLAUG KÓPAVOGS
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SUNDLAUGIN VERSALIR
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Hvað á ég að gera í vetur?
- Undirbúningur vetrarstarfs í fullum
gangi hjá Breiðablik
Nú þegar sumri hallar er unnið af miklum krafti innan Breiðabliks að undirbúningi vetrar starfs félagsins. Þar er í mörg
horn að líta hjá stóru félagi sem
hefur miklum og margvíslegum
skyldum að gegna í fjölmennu
bæjar félagi.
Breiðablik er eitt stærsta íþróttafélag á Íslandi. Fjöldi iðkenda innan vébanda þess telur nú á þriðja
þúsund í sjö deildum. Innan félagsins er lögð stund á frjálsar íþróttir, körfubolta, knattspyrnu, karate, sund, dans og skíðaíþróttir.
Félagið rekur starfsemi sína víða
í Kópavogi, en höfuðstöðvarnar
eru í íþróttamiðstöðinni Smáranum.
Breiðablik hefur á undangengnum ára tug um fagn að mörg um
glæstum sigrum á keppnisvellinum. Þar hafa oftar en ekki leikið
stórt hlutverk ungir keppendur
sem notið hafa þeirrar áherslu
sem ávallt hefur verið á barna- og
unglingastarf innan félagsins.
Á næstunni verður vetrarstarf

Breiða bliks kynnt sér stak lega
fyrir íbúum Kópavogs í sérstöku
kynningarriti sem dreift verður í
öll hús bæjarfélagsins. Rit þetta
ber heitið Hvað á ég að gera í vetur? og er nú gefið út í fjórða sinn.
Þar ættu allir sem hyggja á þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi að
finna eitthvað við sitt hæfi. Börn,
ungmenni og foreldrar þeirra eru
því sérstaklega hvött til að kynna
sér efni ritsins.
Samfélagslegt gildi íþrótta er
ótvírætt. Saga Breiðabliks er samofin sögu Kópavogs og í gegnum
tíð ina hef ur fé lag ið ver ið einn
af hornsteinum bæjarfélagsins.
Grunn tónn inn í þeirri sögu er
farsælt samstarf félagsins, bæjaryfir valda og íbúa Kópavogs. Við
hjá Breiðablik viljum leggja okkar
lóð á vogarskálarnar til að trygga
áfram hald andi vel gengni samstarfsins og þar með félagsins.
F.h. aðalstjórnar Breiðabliks
Orri Hlöðversson
formaður

Kennari við Snælandsskóla með vann silfur á
Evrópumóti í badminton
Broddi Kristjánsson, kennari
við Snælandsskóla í Kópavogi,
vann silfurverðlaunin á Evrópumóti öldunga í badminton sem
fram fór á Spáni í sl. viku. Broddi, sem keppir í +45 ára flokki,
hafði betur gegn Dananum Jes-

per Tolman í undanúrslitunum
en Broddi vann í tveimur lotum,
21:16 og 21:9. Í úrslitaleiknum,
sem fram fór á sunnudag keppti Broddi við Dan ann Mart in
Quist, en beið lægri hlut, 21:12
og 21:11.
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Nær 1.500 krakkar æfa
fimleika hjá Gerplu
Vetr ar starf fim leika fé lag ins
Gerplu er hafið í Versölum, sal
félagsins. Í Gerplu eru 1.493 iðkendur nú í upphafi vetrarstarfsins, hóparnir eru 91 og þjálfarar
félagsins 71. Starfsemin hefur
farið mjög vel af stað í ár og hafa
krakkarnir verið njóta sín vel í
salnum.
Félagið hefur ákveðið að lengja
hvert starfstímabil og hófst starfsemin í haust á sama tíma og skólarnir tóku til starfa. Í vor er stefnt
að því að enda vorönnina á stórglæsilegri vorsýningu, sem allir
iðkendurnir taka þátt í, á sama
tíma og skólarnir fara í sumarfrí.
Fyrsta mót vetrarins, Haustmót
Fimleikasambands Íslands, verður
um miðjan október og eru skráðir
iðkendur frá Gerplu 72. Á því móti
verða einhverjir að taka sín fyrstu
skref í keppnisheiminum og verður gaman að fylgjast með þeim í
vetur.

Til keppni í Belgíu og
Svíþjóð
Þrír hópar frá Gerplu eru á leiðinni til keppni erlendis. Meistaraflokkur kvenna í hópfimleikum
tekur þátt á Evrópumóti í Gent
í Belgíu 24. október nk. en hópurinn er núverandi Norðurlandameistari og varð í 2. sæti á síðasta Evrópumóti 2006 í Tékklandi.
Meistarahópur kvenna fer svo til
Antwerpen í Belgíu og tekur þátt á
boðsmóti í byrjun nóvembermánaðar. Með í för á það mót verður
Íslandsmeistari kvenna í áhaldafimleikum, ásamt stelpunum sem
urðu í 2. og 3. sæti. Um næstu

Auður Inga Þorsteinsdóttir framkvæmdastjóri Gerplu og Sólveig
Jónsdóttir þjónustustjóri félagsins í sal félagsins.

helgi, 11.-12. október fer fram mót
í Malmö í Svíðþjóð þar sem hópur
stúlkna frá Gerplu úr yngri meistarahópi tekur sín fyrstu skref í
þátttöku móta á erlendri grund.
Allir hópar félagsins koma til
með að taka þátt í jólagleði á vegum félagsins á einn eða annan
hátt. Boðið verður upp á æfingar
milli jóla og nýárs, hátíðarblær
verður yfir þeim æfingunum og
gleðin í fyrirrúmi.
Sól veig Jóns dótt ir þjón ustustjóri Gerplu segir að gaman verði
að sjá krakkana setja sér markmið
í vetur og temja sér heilbrigðan
lífsstíl. Vakni einhverjar spurningar varðandi starfsemi félagsins
er best að hafa samband við Sólveigu eða senda henni tölvupóst
á netfangið solveigj@gerpla.is

Það sem hafa ber í huga varðandi andlát og útför

Sverrir Einarsson

Hermann Jónasson

Jón G. Bjarnason

Bryndís Valbjarnardóttir

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Suðurhlíð 35 Fossvogi • www.utforin.is

Vaktsími: 581 3300 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er
Kistur • Krossar • Sálmaskrár • Duftker • Blóm • Fáni • Gestabók • Erfidrykkja • Prestur
Kirkja • Legstaður • Tónlist • Tilkynningar í fjölmiðla • Landsbyggðarþjónusta • Líkflutningar

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR
Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is

Vaktsími: 565 5892 & 896 8242 • Sólarhringsvakt
Komum heim til aðstandenda ef óskað er

Verið
tilbúin
– veturinn er handan við hornið
Hvernig væri að sleppa biðröðinni fyrir utan verkstæðið þetta árið?

vegi
ar á Smiðju
Opnunartím
.0 0

kl 8.0 0–18
Virka daga
10.0 0–13.0 0
Laugardaga
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Landsbankadeild karla:

Blikar í 8. sæti en HK í 11. sæti

Árangur Landsbankadeildarliðanna úr Kópavogi, Breiðabliks og HK, var langt frá því
að vera ásættanlegur, bæði
fyrir leikmenn og áhangendur
liðanna. Breiðablik setti sér að
vera í einu af þremur efstu sætunum og komast þar með í Evrópukeppni á næsta ári, en var
fjarri því þegar upp var staðið,
hafnaði í 8. sæti.
Svo virtist sem allur botn dytti
úr leik liðsins í lokin, eldri leikmennirnir sem voru drifkraftur
liðsins lengst af sumars virtust
sumir hverjir ekki hafa úthald í allt
mótið, sem vissulega var lengra
nú en áður með 12 lið í deildinni,
eða 22 umferðir. Ungu mennirnir
stóðu sig yfirleitt vel, en auðvitað skorti þá suma þá yfirvegun
og leikreynslu sem nauðsynleg
er í heilt mót. Einn efnilegasti
leikmaður liðsins, Jóhann Berg,
er áleiðinni í atvinnumennsku í
Þýskalandi og það er auðvitað
skarð fyrir skildi hjá Blikum. Liðið
vann aðeins 8 leiki í sumar, tapaði
jafn mörgum leikjum en gerði 6
jafntefli og markatalan var 41-36.
En það hlýtur m.a. að vera markmiðið fyrir næsta leiktímabil að
allir leikmenn liðsins leiki af sama
krafti út allt mótið. Þá nær þetta
lið betri árangri.

Frá leik Breiðabliks og HK í fyrri umferð Landsbankadeildar karla.

HK var spáð falli fyrir þetta
mót, og því miður rættist það. Í
fyrra vanmátu sumir andstæðingar liðið og það kom þeim stundum til góða, og veran í deild hinna
bestu var tryggð. Nú vanmat
enginn andstæðingur HK, enda
byrjaði liðið mótið alveg hörmulega og það var ekki fyrr en með
sigri á Val sem leikmenn fóru að
sýna klærnar og öðlast trú á eigin
getu. Um tíma virtist liðið vera að
bjarga sér frá falli, en fimm sigrar
og þrjú jafntefli var einfaldlega
ekki nóg, liðið hafnaði 4 stigum

á eftur Þrótti í 10. sæti sem þar
með slapp við fall. Markatalan var
26-47. HK leikur næsta ár í 1. deild
og mér segir svo hugur að það
þar muni liðið hafa stutt stopp,
og koma aftur upp í úrvalsdeildina. Félagið á efnilega og góða
yngri flokka sem munu styrkja
leikmannahóp HK í framtíðinni.
Við höfum áður sagt frá úrslitum í Landsbankadeild kvenna þar
sem Breiðablik hafnaði í 3. sæti
deildarinnar en HK/Víkingur í 9.
sæti og féll þar með í 1. deild.

HK tapaði gegn Val í bikarkeppninni en vann Hauka í deildinni
Karlalið HK í handboltanum
var með 4 stig eftir 3 leiki í N1
deildinni en fjórði leikur liðsins
var í gærkvöldi. Liðið tapaði
fyrsta leiknum gegn Fram 23-27
en vann svo FH 36-33 og Íslandsmeistara Hauka 25-23 og leikur
næst gegn Stjörnunni í Digranesi
16. október nk.
Á mánudag leik HK gegn Val í
Eimskipsbikarkeppninni en tapaði með einu marki eftir dramatík
í lok leiksins. Valur var búinn að
leiða lengst af leiks en í lokin kom
óvænt spenna. Valsmenn fóru í
sókn á síðustu mínútunni en skot
þeirra var varið. Það voru 20 sekúndur til leiksloka þegar HK fór í
sóknina en Valdimar Fannar Þórsson átti misheppnaða sendingu
á lokasekúndunum sem fór í innkast. Mikil spenna, en Valsmenn
komust áfram, 27-26.

Nýr leikmaður til HK
Lið HK í N1-deild kvenna byrjaði í deildinni með 21-19 sigri
gegn Fram en tapaði svo gegn
FH 24-25 og gegn Haukum 29-35.
Liðið leikur næst á Seltjarnarnesi
gegn Gróttu á morgun, 11. október. Eimskipsbikarkeppni kvenna
hefst 11. nóvember.
HK hefur fengið til sín ungversku skyttuna Zsofia Micskó til
að styrkja lið sitt fyrir leiktímabilið. Vonast er til að hún verði búin
að öðlast leikheimild fyrir leikinn
á morgun gegn Gróttu. Micskó getur leikið allar útistöður á vellinum
og hún kemur því til með að auka
breiddina mikið hjá HK. Micskó,
sem er 23 ára, hóf ferilinn með
liði Gyur í heimalandinu og hefur
spilað þar í efstu deild og í einnig
í Frakklandi.
Erlingur Richardsson, þjálfari
HK-liðsins í N1-deild kvenna, segir
að haldið verði áfram uppbyggingastarfinu í vetur sem hafi verið
í gangi og byggja á þeim stelpum
sem fyrir eru í liðinu auk þeirra
tveggja útlendu leikmanna sem
hafi komið til liðsins en verið hafi
að spila hérlendis síðustu 5 til 6
ár, þ.e. Jotlanda frá Val og Pavla

Gunnleifur Gunnleifsson var valinn knattspyrnumaður ársins hjá HK
og á uppskeruhátið knattspyrnudeildar heiðraður sem besti leikmaður meistaraflokks karla og jafnframt leikmaður ársins hjá stuðningsklúbbi HK. Með honum á myndinni er Þórhildur Stefánsdóttir sem var
valin knattspyrnukona ársins hjá HK. Þórhildur Stefánsdóttir hefur
skrifað undir samning við knattspyrnudeild HK til næstu tveggja ára,
eða til ársloka 2010 en óvíst er um framtíð Gunnleifs. Ellen Bjarnadóttir fyrirliði meistaraflokks kvenna hjá HK/Víkingi, var útnefnd
besti leikmaður flokksins. Ellen er lang leikjahæsti leikmaður meistaraflokks kvenna og hefur leikið með frá stofnun hans árið 2001.

Gunnleifur valinn í
landsliðsmarkið
Gunnleifur Gunnleifsson, fyrirliði og markvörður HK, hefur
verið valinn í í A-landsliðshóp
Íslands fyrir leikina gegn Hollandi
og Makedóníu í undankeppni
heimsmeistaramótsins sem fram
fara í Rotterdam og á Laugardalsvelli 11. og 15. október nk.
Gunnleifur er fyrsti leikmaður
HK sem er valinn í A-landsliðshóp
en hann lék þrjá A-landsleiki árið
2001, þá sem leikmaður Keflavíkur.
Einn HK-ingur hefur leikið með Alandsliðinu, Helgi Kolviðsson sem
spilaði 30 leiki á sínum tíma, en
hann var ekki valinn fyrr en eftir að
hann fór frá HK í atvinnumennsku í
Austurríki og Þýskalandi.
Þetta er verðskuldaður heiður fyrir Gunnleif sem að margra
mati hefur verið besti markvörður
Landsbankadeildarinnar undan-

farin tvö ár. Jafnframt er það stór
áfangi fyrir HK að eignast í fyrsta
skipti leikmann í A-landsliðshópi
Íslands.
Auk Gunnleifs var Árni Gautur
Arason kallaður inní hópinn á ný
þannig að Ólafur Jóhannesson
skiptir alveg um markverði frá
síðustu landsleikjum. Kannski að
gefnu tilefni!

Í úrvalslið umferða 15–22
Gunnleifur var valinn í úrvalslið
15.-22. umferða í Landsbankadeild
karla sem nýlega var kunngjört. Í
einkunnargjöf Morgunblaðsin varð
hann langhæstur markvarða Landsbankadeildar karla, annað árið í
röð. Kópavogsblaðið óskar Gunnleifi til hamingju.

Blikar mæta Skallagrími
Lið HK í N1-deild karla byrjar þokkalega, en var slegið út úr bikarkeppninni í 32-liða úrslitum.

frá Gróttu. Nú bætist ungverska
skyttan við.
„Við höfum misst góða leikmenn frá síðasta vetri út eins og
t.d. systurnar Auði og Rut auk pólsks leikmanns en Pavla kemur inn
og við ætlum að byggja svolítið á
Brynju. Við erum með þokkalegan
kjarna leikmanna en höfum tækifæri til að grípa til leikmanna úr
yngri flokkum ef á þarf að halda,
þær þurfa auðvitað sinn tíma til
að öðlast leikreynslu og bæta við
getuna.
Ég held að þetta verði skemmtilegur handboltavetur en ég held
að Stjarnan og Valur muni verða
á toppnum en mótið verði jafnara
en mörg undanfarin ár. Það verður erfitt fyrir mínar stelpur í HK

að verða í einu af þremur efstu
sætunum en ættu að eiga möguleika á því að verða í sætum 4
til 8. Þegar yngri flokkarnir koma
upp kemur betri árangur. Nú er
mikill meðbyr með handboltanum
eftir frábæran árangur karlalandsliðsins á olympíuleikunum og það
er um að gera að nýta þann meðbyr til að skapa stemmningu á
leikjunum með fleiri áhorfendum.
Það hefur þegar orðið vart aukins
áhuga í yngri flokknum, það sækja
fleiri æfingar, bæði stelpur og
strákar,” segir Erlingur Richardsson, þjálfari sem ásamt Kristni
Guðmundssyni aðstoðarþjálfara
lofa áhorfendum skemmtilegum
leikjum í Digranesi í vetur.

GETRAUNANÚMER

GETRAUNANÚMER

HK

Brei›abliks

ER

203

ER

200

Breiðablik leikur nú meðal
þeirra bestu í Íceland Express
deild karla í körfubolta. Leikmenn Breiðabliks eru nýkomnir
úr góðri æfingaferð til Danmerkur þar sem þeir léku fjóra leiki
á fimm dögum. Fyrsti leikurinn
er gegn Skallagrími í Borgarnesi
eftir viku, föstudaginn 17. októ-

ber á nýju parketgólfi í Smáranum. Síðasti æfingaleikurinn var
gegn ÍR í Seljaskóla sl. miðvikudag. Vonandi gengur Blikum vel
í deildinni í vetur og einnig að
áhorfendur verði duglegir að
sækja heimaleiki félagsins, hina
leikina auðvitað líka, og hvetja
liðið til sigurs.

Íslandsmeistarar í flokki +40
Úrslitaleikurinn um Íslandsmeistaratitilinn í eldri flokki, +40, var spilaður í Kórnum fyrir skömmu og
þar mættust lið Breiðabliks og Fylkir, en þessi lið hafa lengi eldað grátt
silfur saman í þessum aldursflokki.
Blikar höfðu betur í riðlakeppninni
en Fylkismenn sigruðu samt í riðl-

inum. Í undanúrslitum lagði Fylkir lið Framara 2:1 en Blikar unnu
HK örugglega 5:1. Í úrslitaleiknum
vann Breiðablik öruggan sigur, 7:3.
Þessir Blikakappar mæta örugglega
á uppskeruhátíð knattspyrnudeildar sem verður haldin í Smáranum
næsta laugardag, 11. október.
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